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NU OOK EEN MONETAIRE DIJKBREUK? 

De Europese valuta's zrjn kwetsbaar en missen in werlcelijlclieid een 
stevige basis om ze tegen Icrisissen en spekulatie te verdedigen : dat 
Is de harde les van de jongste twee weken. Aidus werd de hypoteek, 
die op de regering Tindemans zienderogen drukt, nog verzwaard. Dit 
land moet zich niet alleen verweren tegen werkloosheid, tegen inflatie 
en tegen een zorgwekkend begrotingstekort. Het is daarenboven nood
zakelijk geworden de Belgische frank te verdedigen met eigen midde
len die weliswaar niet onaanzienlijk zijn, maar dit dient te geschieden 
in een algemeen Europees verband dat samenhang en aktiemogelijkhe-
den mist. 

DE SLANG WAS MAAR 
EEN STIJLFIGUUR ! 

De deskundigen wisten al lang 
dat de zogeheten « slang » van 
een aantal Europese valuta's geen 
weerstand kon bieden tegen ern
stige en langdurige zwakheid op 
de wisselmarkten. 
Het beginsel zelf van de slang is 
vrij eenvoudig. Sedert april 1972 
waren een aantal Europese lan
den (EEG-landen en andere) over
eengekomen de schommelingen 
van hun nationale munteenheid te 
beperken tot 2,25% op- en neer
waarts van een denkbeeldige as, 
die bepaald werd door het gemid
delde van de dollarspilkoersen 
van ©Ik van die Europese valuta's 
afzonderlijk tegenover de dollar. 
Praktisch kwam het hier op neer 
dat elke centrale bank haar munt 
begon te steunen wanneer die tot 
2,25% beneden de spilkoers ge
zakt was. Dat betekende tevens 
dat een andere Eurof>ese valuta 

tot 2,25% boven die spilkoers ge
stegen was, zodat de verantwoor
delijke centrale bank operaties op 
de wisselmarkt begon uit te voe
ren om de stijging tot stilstand te 
brengen {door het aanbieden van 
de eigen valuta tegen de opwaart
se interventiekoers, terwijl de an
dere centrale bank als koper op
trad tegen de onderste Interven
tiekoers). 

Deze operaties zijn slechts moge
lijk zo lang de centrale bank in 
kwestie over voldoende reserves 
beschikt om aan de steunopera
ties deel te nemen. Zulks dan 
voor het land met de verzwakte 
valuta. Wat de sterke partner be
treft, welke de zwakke valuta op
neemt tegen de steunkoers : die 
vraagt zich onvermijdelijk op een 
zeker ogenblik af of hij niet bezig 
is zijn eigen reserves vol te stop
pen met een valuta die wellicht 
over kortere of langere tijd gede
valueerd wordt. 

REGERING ZAKT WEG 
IN HAAR TEGENSTRIJDIGHEDEN 
BENELUX 
MONETAIR OPGEBLAZEN 

Voor de Beneluxlanden gold nog 
een speciale, nauwere slang. Ter
wijl de bandbreedte van de schom
melingen voor een aantal Europe
se landen 2,25% van de spilkoers 
mocht bedragen, gold voor de Be
nelux-valuta's een interventie
koers welke slechts 1,5% boven 
of onder de spilkoers lag. 
De bedoeling was destijds dat de 
kleinere slang van de Benelux
landen een voorbeeld zou zijn, dat 
navolging zou vinden. De stilaan 
smaller wordende bandbreedte 
zou het voorteken zijn van een 
Europese muntunie, waarin de 
muntschommelingen tot een mini
mum zouden beperkt zijn. Die 
hoop is nu verzwonden : de kleine 
Belgisch-Nederlandse slang is 
door België afgeschaft. Er werd 
een stuk Benelux-beleid prijsgege
ven, wat we zeer betreuren en 
waarvan we niet weten of het wel 
noodzakelijk was. 
De kenners hebben steeds beseft 
dat die Europese verwachtingen 
niet konden waar gemaakt worden. 
In de jongste jaren zijn de Franse 
frank, de lire en het pond herhaal
delijk uit de slang gevlogen. 
M.a.w. de koerszwakte van die 
valuta's was zo langdurig, dat de 
landen in kwestie onvoldoende 
middelen of onvoldoende wil had
den om de interventiekoers te 
verdedigen. In de jongste dagen 
is dit andermaal het geval ge
weest. Meteen ondervonden de 
Europese landen de nadelen van 
zwevende wisselkoersen, met al
le gevolgen van dien : onzekere 
prijzen m de internationale handel, 
muntspekulatie, vrees voor deva
luatie. De EEG is geen ekonomi-
sche eenheid, ze valt geregeld 
uiteen in afzonderlijke muntzones, 
die reageren volgens een sauve-
qui-peut-principe dat soms herin
nert aan de slechtste tussenoor-
logse jaren. 

Een muntslang die niet ge
schraagd wordt door een stevige 
monetaire organisatie, en geen 
ruime gemeenschappelijke mone
taire interventie^massa's achter 
zich heeft, is tegen slechte tijden 
niet bestand. Geen enkel deskun
dige heeft dit ooit betwist. We 
maken van de gelegenheid ge
bruik om te onderstrepen dat aan 
de zwakheid van de slang, in bin-
nen-Europees verband, een nog 
grotere kwetsbaarheid van de 
slang tegenover de buiten-Europe-
se valuta's beantwoordt, meer be
paald tegenover de dollar. Zonder 
een institutionele regeling in Euro

pees- en wereldverband, en zon
der de vorming van aanzienlijke 
gemeenschappelijke reserves, is 
er geen uitkomst denkbaar Se
dert de ineenstorting van de oude 
Bretton-Woods-akkoorden en het 
einde van de dollar als georgani
seerde grondslag voor het mone
tair bestel, leeft het Westen in 
een monetaire onzekerheid die 
vroeg of laat de grondslag zelf 
van ons ekonomisch bestel kon 
aantasten. 

HERSTELPLAN 
WORDT EEN VODJE PAPIER 

België wordt door dit monetair 
onweer getroffen op een biezon-
der slecht ogenblik. Sommige ver
weermiddelen waarop de rege
ring en de Nationale Bank beroep 
hebben gedaan — o.m het op
trekken van de rentevoeten om 
de spekulatie tegen de frank te 
ontmoedigen of alleszins duurder 
te maken — doorkruisen het be
leid dat de regering wilde volgen 
om de werkloosheid en de kon-
junkturele en strukturele stagnatie 
van onze ekonomie tegen te gaan. 
De ministers van Financiën en 
van Ekonomische Zaken moeten 
nu mechanismen gebruiken die el
kaar tegenwerken. Indien de in
nerlijke tegenstrijdigheid van de 
ekonomische politiek en van het 
beleid op de geld- en kapitaal
markt lang voortduurt, zal er ze
ker nieuw onheil uit voortkomen. 
Men hoefde tijdens de jongste 
dagen slechts de bedrukte gezich
ten van de regeringsleiders te 
aanschouwen en hun late en vage 
waarschuwingen te aanhoren, om 
te beseffen dat de regering Tinde
mans niet haar beste dagen door
maakt. 

Een partij zoals de Volksunie — 
die steeds gewaarschuwd heeft 
tegen de gevaren verbonden aan 
het ontbreken van een organieke 
Europese en mondiale monetaire 
ordening — zou het zich gemak
kelijk kunnen maken en met leed
vermaak de ontwikkeling volgen. 
Dat doen we echter niet. De wel
vaart van ons volk — en dan voor
al van de weerlozen, de eerlijken 
en de eenvoudigen — staat op het 
spel. Indien de regering Tinde
mans ook tegen de monetaire dijk
breuk machteloos blijkt te zijn en 
te laat en te zwak optreedt, zal 
ze als een van de noodlottigste 
der na-oorlogse jaren de geschie
denis ingaan. 

HEKTOR DE BRUYNE, 
senator. 

DE VOLKSUNIE IN DE GEMEENTE 
Kongresdag -Antwerpen - 4 april 1976 

Er viel dinsdag al niet meer aan 
te twijfelen, dat het FDF en zijn 
« held » Nols zullen pogen te 
ontsnappen aan het vonnis van 
de Raad van State, die — einde
lijk ! — de zo sterk aangevoch
ten lokettenregeling te Schaar
beek, onwettig verklaarde. On
der het motto « geen twee ma
ten en twee gewichten » verwij
zen ze naar een arrest van het
zelfde rechtskollege, waarbij de 
herziening van de taalkaders In 
de Algemene Spaar- en Lijfrente-
kas en in Ontwikkelingshulp be
volen werd. Het onderzoek, 
waarvan de uitslag beslissend 
is voor een eventuele (door de 
Vlamingen trouwens aangevoch
ten) wijziging in de taalkaders, 
is nog volop bezig, zodat de re
gering nog geen beslissing kon 
nemen. 

De FDF-bedoelingen zijn duide
lijk ; door de lokettenkwestie te 
koppelen aan de taalkaders in 

KORTE 
NETTEN 
NAKEN 

Spaarkas en Ontwikkelingshulp 
pogen de sluwe FDF-ers uitstel 
van exekutie te Schaarbeek af 
te dwingen. Ze willen de indruk 
verwekken dat die « arme fran-
kofonen » veroordeeld worden 
terwijl de Vlamingen zogezegd 
aan de wet ontsnappen. De twee
de beweegreden van de virtuele 
weigering, om de wet te Schaar
beek toe te passen, is er een 
van elektorale aard : met de ge
meenteraadsverkiezingen voor 
de boeg kan het FDF best een 
martelaar gebruiken, vermits 
heel wat vroegere FDF-kiezers 
thans over het gemeentelijk 
wanbeleid van het FDF niet lan
ger te spreken zijn. 
Wij verspelen er geen woorden 
meer aan : indien de regering 
Tindemans — nu alle wettelijke 
bezwaren wegvielen — niet in
grijpt bij weigering of sabotage 
van de wet door Nols en kon
soorten, dan zal Schaarbeek be
togingen krijgen, waartegen de 
vorige in het niet verzinken. 
De Vlamingen hebben geen ge
duld meer, niet met Nols maar 
evenmin met Tindemans ! 

(zie ook biz 3) 
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BROEDERLIJK DELEN... 

Op onopvallende wijze gleed door 
de pers de BD-mededeling dat, in 
het kader der vastenaktie, ook 
een Swapo-projekt in Namibië 
(Zuid^West-Afrika) gesponsord 

wordt. Dit zou dan een oekume-
nische aktie moeten zijn samen 
met de Protestantse Vereniging 
voor Ontwikkelingshulp, enz., enz. 
Ter zake. Swapo (South West Afri
can People's Organisation) des
tijds te Kaapstad door drie blan
ken gesticht, ontpopte zich als 
een klassieke Marxistische ter
reurorganisatie. Haar militanten, 
Ovambos uit de g r e n s s t r e e k 
met A n g o l a , kregen hun 
p a r t i z a n e n opleiding in Rus
land en Algerije. Ze stonden 
aan de zijde van het kommunis-
tisch MPLA, naast de Kubanen, 
Russen, enz. In Namibië zelf heeft 
Svvapo géén betekenis. Ze namen 
geen deel aan de vrije verkiezin
gen in Ovamboland zelf en voor 
de andere volksgroepen zijn het 
volslagen vreemdelingen. Hun eni
ge prestaties sedert jaren zijn 
het vermoorden van de hoofdmi
nister van Ovamboland en enkele 
zwarte politieagenten, naast het 
vernielen van de Zweedse missie. 
We menen dat het heelwat mede
werkers aan Broederlijk Delen zou 
kunnen interesseren om de in
houd van dit projekt te kennen. 
Ter informatie. In Zuid-West-Afri-
ka bestaat geen apartheidswetge-
ving, dus daar hoeft men alvast 
niet op te schieten. 

J.V., Merelbeke 

NIET AKKOORD 

Ik kan niet akkoord gaan met het 
artikel "Ontgoocheling" in "Wi j " 
van 19.2.76 over de wieltjeszuigen-
de Eric De Beek. Ik weet niet of 
de schrijver al veel veldloopwed
strijden gezien heeft, of dat hij 
zich gewoon heeft laten verleiden 
door wat in de andere sportpers 
te lezen was. Het is waar dat 
Karel Lismont gans de wedstrijd 
leidde, hij was trouwens vertrok
ken als algemene favoriet en ja... 
De Beek werd maar een ere-
plaatsje toegewezen of zelfs nog 
veel minder, amper een plaatsje 
in de eerste tien. Karel Lismont 
was zeker van die overwinning, 
hij duldde zelfs geen andere 
atleet aan de leiding door een 
moordend tempo aan te houden, 
wat hem later fataal zou worden. 
Maar hij kon ze niet losgooien, 
alleen in de laatste ronde, een 
laatste forcing uithalend wat hem 
hooguit een 20-tal meter deed 
uitlopen. Karel weet heel goed, 
met iemand als De Beek die zo 
snel is in de spurt dat hij zeker 
een kloof van minstens 50 meter 
moet slaan. Misschien hoopte De 
Beek er niet meer op, maar plots 
zag hij dat Karel niet verder uit
liep en hopende op zijn sterke 
sprint heeft hij met de titel voor 
ogen, ongelooflijk hard gespurt. Ik 
begrijp de ontgoocheling van Ka
rel, maar begrijp zijn onsportieve 
houding op het podium, ook te
genover ouwe taaie Gaston Roe-
lands, niet. Wellicht heeft hij 
daarover nagedacht want in een 

krant zegt hij nu zelf : "Ikzelf 
heb veel schuld aan mijn neder
laag in Waregem". Veldlopen, Is 
lijk andere sporten, bikkelhard. Er 
wordt niet alleen gelopen met de 
benen, maar ook met het hoofd. 
Als je overtuigd bent van te win
nen moet je er voor zorgen, dat 
daar waar de eindstreep ligt je 
veilig ver voor de anderen bent, 
die toch ook hetzelfde aantal km 
in de benen hebben en evenveel 
hebben afgezien. 

Om te besluiten wil ik nog eens 
zeggen dat in '74 Eric kampioen 
werd voor dezelfde Lismont die 
dan gans de koers met nog andere 
groten in zijn zog fiad gelopen 
en dan ook nog goed kon sprin
ten, hetzelfde herhaalde zich in 
Monza met Haro en terug Lis
mont, waar hij praktisch 12 km 
leidde. Is Waregem dan een reden 
om hem eenvoudig als wieltjes-
zuigend te bestempelen ? 

M.D.R., Merelbeken 

EURANJE 

Buiten de zure oprispingen van 
« Standaard »-joernalist Pol Van 
Mossevelde is er in de kranten 
alleen goeds verschenen over 
Euranje. Zelfs de franstalige bla
den hadden de nodige aandacht 
voor deze manifestatie. Het was 
goed ook I Het zou daar echter 
niet mogen bij blijven. Het moet 
nu toch voor iedereen duidelijk 
zijn dat wij met de andere natio
nalisten van Europa één front 
moeten vormen om de aangekon
digde Euro-verkiezingen aan te 
kunnen. De verantwoordelijken in 
de VU dienen dringend de koppen 
bij mekaar te steken, of is dat 
reeds gedaan ? Waarom horen 
wij er niets van ? 
De politieke betekenis van Euran
je moet natuurlijk niet overdreven 
worden maar toch ook niet on
derschat. De wil om tot een natio
nalistisch front te komen is dui
delijk, laten wij het ijzer smeden 
nu het warm is. Wij, jongeren 
zien er veel in ! 

Hebben wij in "Eer Vlaanderen 
vergaat" niet gelezen dat "het 
uur der kleine volken slaat" ? 
En dat is een boek van na de 
Eerste Wereldoorlog... 
M.D.T. en J.V.E., studenten te 
Leuven. 

brasser 

MEDEGEDEELD 
VAKANTIEKURSUSSEN 
IN IERLAND 
EN GROOT-BRITTANNIE 

DUBLIN (Monaloe Park Road, 
Blackroad). 

Van 6 tot 20 of tot 27 juli en van 
4 tot 18 of tot 25 augustus (vier 
perioden). Voor jongelui vanaf 13 
jaar. 
De studenten verblijven in volledig 
pension in groepen van twee of 
drie met leerlingen van andere na
tionaliteiten, bij met zorg uitge
zochte families in de villawijk 
rond Dublin, nabij de school. De 
discipline is gewaarborgd en met 
de wensen van de ouders wordt 
volkomen rekening gehouden. Du
blin ontvangt onze studenten zo
als geen enkele hoofdstad dit kan. 
Het onderwijzend personeel is ge
specialiseerd in het onderricht 
van de Engelse taal aan buiten
landers en de meest moderne 
metodes worden gebruikt. Er zijn 
nooit meer dan 15 leerlingen per 
klas, aangepast aan het studiepeil 
van de studenten. De leraren be
geleiden de leerlingen bij hun kul-
turele en historische uitstapjes. 
Ook oudere personen mogen deze 
groep vergezellen, kunnen bij de 
families hun intrek nemen en vrij 
aldaar hun verlof regelen. 
Voor volwassenen is er mogelijk
heid intensieve Engelse kursussen 
te volgen, dit op aanvraag. 
De reis heen en terug gebeurt in 
groep, de studenten worden op de 
luchthaven van Dublin agfehaald 
door de schooldirektie en er te
ruggebracht. 

In de prijs is alles begrepen, d.i. : 
volledig pension, lessen, lijnvlieg-
tuigreis en ekskursies. 
Prijs voor 2 weken : 12.300 fr. 
Prijs voor 3 weken : 13.950 fr. 
Buiten de vier voormelde periodes 
worden ook afzonderlijke vertrek
ken en kursussen geregeld voor 
twee, drie of meer weken mits 
prijsaanpassing, geheel het jaar 
door. 
Voor studenten beneden de 18 
jaar is voor al deze kursussen een 
geldelijke tussenkomst van hun 
mutualiteit mogelijk. 
Deze gunstige voorwaarden gel
den ook voor de andere vakantie-
kursussen. 

BALINA (Ierland) 

Prijs voor 3 weken : 14.950 fr. 
In de prijs is alles begrepen, d.i. : 
volledig pension, lessen, vliegtuig
reis, treinreis, bussen en ekskur
sies. 

PORTSMOUTH (Engeland) 

Voor jongelui vanaf 14 jaar en 
ouder. Deze kursus van 9 tot 26 
juli gaat in samenwerking met de 
YMCA. De studenten (max. 30) 
verblijven in een YMCA-hotel. De 
prijs (alles inbegrepen) : 9.000 fr. 

EDINBURGH (Schotland) 
Voor jongelui vanaf 14 jaar, de 
studenten verblijven in een 
YMAC-hotel. De kursus loopt van 
5 tot 19 augustus. De reis gebeurt 
in groep met een BEA-toestel. 
Prijs : 11.900 fr., alles inbegrepen. 
Alle Inlichtingen bij Frans Van 
Ransbeek, « Shamrock », Eding-
sestwg 51, 1700 Asse (tel. 02/ 
452.76.60). 

ANTWERPEN 

DE RECHTEN VAN DE MENS IN 

BASKENLAND 

Op 1 april om 20u in zaal Bristol, 
De Keyserlei 19, Frankrijklei. 
Deze voordrachten zijn voorbereid 
m.m.v. volgende organisaties : 
Belgische Liga voor de Verdedi
ging van de Rechten van de 
Mens ; Vlaams Komitee voor 

Steun aan Nationale Minderhe
den ; Vlaamse Volksbeweging. 
Een groep Baskische advokaten op 
tournee in Europa zullen enkele 
voordrachten geven in Brussel, 
Antwerpen en Luik gevolgd door 
een juridisch debat. 
Deze voordrachten zullen voorge
steld worden door dhr Bandres 
{Advokaat verdediger in het pro
ces van Burgos in 1970 en 1975) ; 
door Ruiz Balerdi, verdediger van 
Otaegi, die een van de vijf te-
rechtgestelden was in september 
1975 (advokaat verdediger even
eens in het proces van Burgos in 
1970) ; en door dhr Abeberry (ad
vokaat verdediger van de vluchte
lingen in Noord-Baskenland). 
Achteraf wordt een debat georga
niseerd over een aantal belang
rijke onderwerpen (als de wetten 
ter onderdrukking, de amnestie, 
separatisme en terrorisme en de 
toestand van de gevangenen). 

OPROEP 

Mevrouw, mijnheer. 

Over een aantal maanden worden in dit land gemeenteraads
verkiezingen gehouden. Deze zullen voor uw gemeente of 
stad belangrijk zijn. Maar belangrijk voor gans Vlaanderen en 
de toekomst van ons gewest zijn de gemeenteraadsverkie
zingen en agglomeratieraadsverkiezingen in de 19 Brusselse 
gemeenten. 

Daarom deze oproep. U weet dat het moeilijk is in een twee
talige grootstad zoals Brussel om de Vlaamse mensen te be
reiken. Tevens weet u ook hoe belangrijk het is, hen per
soonlijk te benaderen. Vele van deze Vlamingen zijn niet ge
kend, hebben geen enkele sociale en/of kulturele band met 
de Vlaamse gemeenschap en dit om velerlei redenen. 

Daarom is het zo belangrijk hen te kennen, hen op te zoeken 
en hen aan te spreken. Zij mogen niet verloren gaan voor 
Vlaanderen ! 

Mevrouw, mijnheer, u die in een van de Brusselse gemeen
ten familieleden hebt, buren, kollega's, werkmakkers, vrien
den en noem maar op, speel ons hun naam en hun adres door 
zodat wij hen kunnen bezoeken, schrijven, telefoneren, aan
spreken. Kortom, hen bewust maken van de banden die zij 
(nog) hebben met de grote Vlaamse gemeenschap. 

Zo ook kunnen wij na oktober '76 met meer Vlaamsbewuste 
raadsleden in de Brusselse gemeenteraden voor hen werken 
en ijveren. 

Wij zijn zeker van uw medewerking I Schrijf of telefoneer 
daarom aanstonds naar het VU-sekretariaat, Voldersstraat 71, 
1000 Brussel, 02/512.51.60. 

Hartelijk dank 

VIK ANCIAUX, 

kamerlid, gemeenteraadslid van Brussel. 

J^/S^:^^ 
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EEN TWISTPUNT ATSLUITEN 
De reakties op de jongste poging 
om nog eens stukken Vlaams 
grondgebied bij Brussel op te 
slorpen zijn langs Vlaamse zijde 
verheugend geweest. 
De grote Vlaamse kulturele en 
algemeen politieke verenigingen 
waren op de slag wakker en 
strijdvaardig ; vele betrokken ge
meenten zelf hebben achteraf hun 
verzet laten horen en de kranten 
van de meerderheidspartijen « Het 
Laatste Nieuws », « De Stan
daard » en « Het Volk » hebben 
er geen doekjes om gewonden. 
Wij kunnen ze daarvoor slechts 
geluk wensen. 
De stellingname van de partijraad 
van de Volksunie en de reakties 
in onze partij wezen er duidelijk 

op dat de Volksunie haar tradi
tioneel en principieel standpunt 
ter zake nooit zal verlaten. 
Het moet trouwens iedereen dui
delijk zijn dat evenmin als de 
CVP de toelagen van het vrij 
onderwijs kan verminderen of 
afschaffen of de BSP de werk
loosheidsvergoeding k a n laten 
halveren om in een regering te 
moge intreden dat de Volksunie 
Vlaams grondgebied kan opoffer
en om een paar ministerzetels te 
krijgen. 

Men zou de bestaansreden zelf 
van de Volksunie in het gedrang 
brengen wat fataal zou leiden tot 
de aftakeling en de ondergang 
van de partij. 
Er is echter iets wat ons moet 

verontrusten en waar de kleur-
partijenpers angstvallig over heeft 
gezwegen en blijft zwijgen. ' 
Dat is het feit dat de CVP- en de 
PVV-voorzitters deze gebiedsaf
stand zouden hebben aanvaard 
indien ook de Volksunie ermee 
akkoord ging. En dat tegen de 
houding van deze voorzitters in, 
de eigen partij geen verzet is 
gerezen noch bij de parlements-
frakties noch in de partijbesturen. 
Het enige besluit dat daaruit te 
trel<l(en valt is, dat de PW en de 
CVP nog steeds Kun Vlaams pro
gram slechts belijden met de lip
pen maar dat ze er zich binnens
kamers niet veel van aantrekken. 
Zo de Volksunie zou toegeven of 
zou verdwijnen dan zouden Vlaam-

NOLS ONDER 
HET MES ! 

ZONDAG 28 MAART TAK-BETOCINC TE BRUSSEL 
SAMENKOMST OM 11 U AAN DE ARDUINKAAI (KVS) 
GEEN GEBIEDSROOF ! ZELFBESTUUR ! 

se kleurpolitici kapituleren aan de 
lopende band. Een Vlaamse partij 
blijft de politieke ruggegraat van 
Vlaanderen. 
Wat de Voerstreek betreft en de 
Brusselse randgemeenten valt er 
één zaak duidelijk te stellen. 
Walen en franstaligen moeten 
niet rekenen op een mogelijke 
meerderheid van franstaligen in 
een schepenkollege van zulke ge
meente om te menen dat dit alles 
volstaat om zulk gebied naar Wal
lonië of naar Brussel over te 
hevelen. 

Daar zulke overheveling slechts 
kan gebeuren met een twee der
de meerderheid én met een ge
wone meerderheid van Vlaamse 
parlementsleden in Kamer en Se
naat zijn de Vlamingen meester 
over hun eigen grondgebied. 
Een mogelijke franstalige burge
meester kan dan in het dolle 
draaien zo veel hij wi l , elke po
ging van hem en van een moge
lijke meerderheid in zijn gemeen
teraad is vooraf tot mislukking 
gedoemd zo wij de schouders 
ophalen. 

Meer zelfs. Zo ze dit vooraf goed 
weten, in plaats van ze enige 
hoop te laten, zullen dergelijke 
pogingen in de kiem worden ge
smoord. 

In Wallonië liggen gemeenten 
genoeg met een hoger percent 
Duits- of Nederlandstalige inwo
ners dan dat er franstaligen leven 
in bepaalde Vlaamse gemeenten. 
De Walen denken er echter niet 
aan, zulke dorpen af te staan. 
Ook wij kunnen een franstalige 
minderheid in Vlaanderen verdra
gen even goed als een Joodse, 
een Italiaanse of een Marokkaan
se. Zij moeten het officieel Ne
derlands karakter van Vlaanderen 
niet schaden. 

Dit alles moeten wij onze frans
talige tegenspelers slechts duide
lijk laten verstaan om hun terri
toriale aanspraken te doen 
bekoelen. Zij moeten alleen weten 
dat het ons ernst is. 
Wanneer ze dat weten stoppen 
ze er van zelf mee, omdat ook 
zij geen Don Quichote willen 
spelen. 

Wim Jorissen, 
senator. 

VU PROTESTEERT 

Het Partijbestuur van de Volks
unie protesteert tegen de eenzij
dige voorstelling van het amnes
tie-dossier in de radio-uitzending 
« Aktueel » van woensdagnamid
dag. 
Men heeft het klaargespeeld in 
deze uitzending uitsluitend verte
genwoordigers van de traditionele 
partijen aan bod te laten komen, 
dan wanneer de Volksunie reeds 
jaren met het dossier bezig is en 
talrijke wetsvoorstellen heeft in
gediend. 
Deze een2ijdige manipulatie van 
de radio-berichtgeving is onaan
vaardbaar. 
Het Partijbestuur stelt tevens 
vast dat de regering niet heeft 
geantwoord op het verzoek van 
de Volksunie bij gelegenheid van 
het ambtsjubileum van de koning 
een initiatief tot mildering van de 
gevolgen van repressie en epura-
tie te nemen. Het volstaat im
mers niet dat partijen beweren 
gunstig te staan tegenover am
nestie, wanneer hun vertegen
woordigers in de regering niets 
ondernemen om tot konkrete rea
lisaties over te gaan. 

FDF 

TEGEN AMNESTIE 
Op 30 maart a.s. houdt het FDF 
in de Magdalenazaal te Brussel 
een meeting in het teken van 
« Brussel baas in eigen huis en 
neen voor amnestie ». Een dubbel 
tema waarvan het ene het ande
re tegenspreekt. Inderdaad, indien 
het FDF eist dat Brussel baas in 
eigen huis moet zijn, dan zou het 
logischerwijze ook moeten aan
vaarden, dat Vlaanderen dat 
« baasschap » ook in eigen huis 
eist. En dus amnestie kan toeken
nen, vermits de overgrote meer
derheid van het Vlaamse volk 
daarvoor gewonnen is, in tegen
stelling met de « francophonie », 
waar de haat primeert en waar 
men ongeacht de vele excessen 
en bombastische denkwijze nog 
steeds patriotisme met anti-
vlaamsheid verwart. 
Ongeveer 400 Vlaamse burge
meesters hebben intussen hun 
solidariteit betuigd met de Am-
nestieoproep van de Zeven, even
als verscheidene schrijvers, aka-
dsmici, kunstenaars en andere 
vooraanstaanden. Er is het groei
end aantal moties in Vlaamse 
gemeenteraden, waarvan vooral 
deze van Antwerpen een mijlpaal 
in de geschiedenis van de aktie 
voor amnestie mag genoemd wor
den. Deze laatste motie kwam er 
vooral door dank zij de kentering 
bij de socialisten. De verwach
tingen waren dan ook hoog ge
spannen maar men moest maan
dag een toontje lager zingen, toen 
de beslissing van het BSP-buro 
werd bekend gemaakt, dat de 
kamerfraktie (vandaag donderdag) 
tegen de inoverweging van het 
VU-voorstel tot amnestieverlening 
zou stemmen Weliswaar zwakte 
achteraf BSP-voorzitter C I a e s 
deze beslissing iewat af. De in
druk ontstond zelfs, dat de 
Vlaamse socialisten tijd willen 
winnen,en een al te bruuske ken
tering wensen te vermijden. Het 
IS ook zo dat het jongste amnes-
tleverzoek minimalistisch is op
gevat. 

Over de stellingname tegen am
nestie van de Belgische verzets-
krlngen en andere patriotische 
verenigingen stappen we heen, 
niemand verwacht dat deze 
onverzoenlijken zouden milder 
worden. Feit is dat de amnestie
beweging andermaal - en deze 
keer duidelijker dan ooit - een 
tegenstelling Vlaanderen-Wallonie-
Bruxelles heeft uitgelokt, want 
ook de PVV (die zich te Antwer
pen op de vlakte hield) draaide 
achteraf bij, zodat men kan zeg
gen dat in Vlaanderen twee par
tijen (VU en CVP) uitdrukkelijk 
voor amnestie pleiten en de twee 
anderen (BSP en in nog mindere 
mate de PVV) aan het bijdraaien 
zijn. 
Indien de zo beloftevolle jongste 
amnestie-aktie andermaal zou mis
lukken dan is dat opnieuw het 
gevolg van de frankofone bevoog
ding der kleurpartijen en wordt 
meteen het argumentenarsenaal 
voor een « Vlaamse staat » nog 
krachtiger. Want uiteindelijk moet 
men konkluderen, dat alleen in 
een federale staat Vlaanderen 
amnestie kan verlenen in Vlaan
deren. Wat Wallonië en Bruxelles 
doen is dan onze zaak niet meer. 
Meer en meer moeten we er van 
doordrongen zijn, dat deze franko
fone diktatuur een einde moet 
nemen. Het weze duidelijk ge
steld : alleen de versterking van 
de VU zal ons een eigen gezag 
bezorgen, gezag dat met kwasi-
algemene instemming amnestie 
zou verlenen, ruimer dan nu door 
de beperkende omstandigheden 
mogelijk is. (r.c). 

PAS VERSCHENEN 
Na 30 jaar nog geen Amnestie : 
Politieke onwil of onmacht ? 
Een amnestiebrosjure (64 blz.) van 
volksvertegenwoordiger Joos So-
mers. 
Te verkrijgen door storting van 
40 fr. op K.B. 409-1007271-67 van 
\/.z.w. Berthouderskring, Lierse-
steenweg, 2580 St-Katelijne-Wa-
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M DE KAMER 
André De Beul : 
"WALLONIË WEET ZELF NIET WAT 
HET MET AL DAT GELD ZAL DOEN " 
Nadat eerste-minister Tindemans het 
dossier Zeebrugge « aan zich had qe 
trokken » zoals dat heet interpelleerde 
de jonge RW-er Etienne Duvieusart de 
eerste-minister over deze kwestie Het 
werd een vinnig duel, dat weldra uit 
deinde tot een heus gevecht met de 
VU en de BSP als wakkere verdedigers 
van de Vlaamse centen 
VU-kamerlid De Beul replikeerde na 
mens zijn fraktie op deze dubbele in 
terpellatie Dubbel vermits de h Du
vieusart naast het bekende Waalse 
liedje over de kompensaties ook nog 
interpelleerde over de haven van Zee 
brugge De interpellant werd welis 
waar verscheidene keren door BSP 
voorzitter Bob Cools onderbroken 
maar waar de h Duvieusart de Waal 
se snaar betokkelde, bleek de BSP-

leider het impliciet met dit Waals 
« patriottisme » eens te zijn 
De repliek van de h De Beul komt 
hierop neer, dat terwijl Wallonië als 
kompensatie voor Zeebrugge reeds 5 
miljard ontving, Vlaanderen nog met 
de helft daarvan kreeg ' Dat belet de 
Walen met, steeds meer te eisen in
dien de Walen dan nog de kredieten 
gebruikten voor de sektor, waarvoor 
ze gevraagd worden, nl infrastruktu-
tele werken Maar ze besteden het 
geld aan allerlei uiteenlopende zaken, 
zoals valorisering van bossen, stads 
kernvernieuwing, huisvesting, enz «In 
feite IS het een soort zakgeld » zei de 
h De Beul gevat en « Wallonië weet 
zelfs nog met wat het met dit geld zal 
doen in 1976 en 1977 i » 
Onze woordvoerder herinnerde aan de 

100 miljard verkwiste gelden ter on
dersteuning van de verlieslatende 
Waalse kolenmijnen Op interuptie van 
BSP-voorzitter Cools, die beweerde 
dat de Limburgse kolen veel geld kos
ten aan de Waalse ijzer- en staalnlj-
verheid, antwoordde de h De Beul dat 
de Kempische prijzen gunstig zijn voor 
Wallonië Men kweekt er een regel
rechte kompensatledwanggedachte, 
want ook voor de bestellingen van 
Landsverdediging en voor de water
verdragen eisen de Walen (compensa
ties Als dat zo doorgaat eisen we de 
fiskale autonomie dan zullen de Wa
len het met 29 i p v 39 procent moe
ten stellen • Wij zijn het beu dat ons 
geld wordt afgetruggeld en dat we dan 
nog bovendien met ondankbaarheid be
loond worden Hopelijk komen we tot 
klare afspraken in het kader van kom-
munautaire onderhandelingen, maar 
dat moet dan gebeuren op basis van 
een volwaardig akkoord » 
Wat Zeebrugge betreft achtte de h 
De Beul de verantwoordelijkheid van 
de h De Saeger, oud-minister van 
Openbare Werken zeer groot in de 
zaak van de inplanting van de nieuwe 
zeesluis Hij besloot met de raad, dat 
men zich beter tijdig zou bezinnen en 
de eksperts beluisteren ipv koppig de 
verkeerde weg op te gaan « Wij zijn 
voorstanders van de uitbouw in Zee
brugge, maar men moet goed weten, 
wat men wil » zo besloot de h De 
Beul zijn korte maar strijdlustige en 
inslaande tussenkomst 

DE KULTUORRAAD 
De jongste zitting van de Nederlandse 
Kultuurraad begon met een wijziging 
van de samenstelling van de kommis 
sies op voorstel van de VU-fraktie 
Deze zijn wat de VU-frakties betreft 
thans samengesteld als volgt Begro
ting De Beul, B Maes E Raskin en 
Van In met Goemans en Persijn als 
plaatsvervangers Kulturele promotie 
en kultureel patrimonium F Blan-
quaert De Beul Leys en Van Oote 
ghem met L Claes en Raskin als 
plaatsvervangers Jeugdbeleid, perma 
nente vormingen sport Babyion, N 
Maes, Van Grembergen en Van Eisen 
met Bergers en Somers als plaatsver
vangers 
Onderwijs Coppieters, Kuijpers, So
mers en Vandemeulebroucke met als 
plaatsvervangers Raskin en Van de 
Kerckhove Radio en tv Coppieters, 
Jorissen Schiltz en L Van Steenkiste 
plaatsvervangers Valkeniers en Van 
dezande 

VRAGEN 

Vu kamerlid W. Kuijpers ondervroeg 
minister De Backer over de diskrimi 
natie te Jette van het Vlaams jeugd
tehuis « De Finkel » Het gaat om een 
van de bloeiendste Vlaamse jeugdte 
huizen in het Brusselse m zoverre dat 
zelfs de franstalige jeugd belangstel
ling voor de Finkel koestert Dit bevalt 
het frankofoon gemeentebestuur niet 
dat diskriminerende maatregelen treft 
en een ongenuanceerd en ondoordacht 
optreden van de Jetse politie uitlokt 
De h Kuijpers vroeg wat de minister 
zal doen om een einde te maken aan 
het treiteren van Vlamingen in het 
Brusselse De minister was van mening 
dat vooral een wederzijds gebrek aan 
informatie aan de basis van het inci 
dent ligt Na een verzoeningsbijeen 
komst op initiatief van het ministerie 
werd de sluiting van « De Finkel » op
geheven 
Mevrouw G De Kegel vroeg minister 
De Backer waarom jongere studenten 
dan 19 jaar met kunnen deelnemen aan 
een kursus voor kandidaat-biblioteka 
ris te Vilvoorde De minister zei dat 
deze leeftijdsgrens wettelijk is vast
gelegd doch met geldt voor het vol 
gen van de leergang maar wel voor het 
examen 

Na de vraag van de h Coens (CVP) 
betreffende de muziekkultuur, de mu
zikale opleiding en de spreiding van 
de eigen muziek zei de h De Beul van 
mening te zijn — ook al sloot hij zich 
in principe bij de h Coens aan — dat 
niet alles perse goed is omdat het 
Vlaams is Het vaststellen van een ge
waarborgd deel eigen prestaties zal 
wel de ontplooiing van het eigen ta
lent bevorderen Er moet ook gedacht 
worden aan inbreng uit Nederland en 
uit Frans-Vlaanderen, liever dan nog 
langer Amerikaanse programma's van 
bedenkelijk allooi te dulden Er moet 
meer aandacht van de BRT zijn voor 
het ANZ Tot slot bepleitte het kamer
lid de oprichting van een Promotie
fonds voor de Vlaamse muziek, het 
gaat immers met op de BRT-program-
ma's door platenfirma's te laten vul
len Het antwoord van de minister 
kwam gedeeltelijk aan deze opmerkin
gen tegemoet 

IS DAT KULTURELE AUTONOMIE ? 

In het debat over de voorlopige kre 
dieten aan de KR hekelde VU-senator 
Van In het gedrag van de regering, 
die de bepaling (de KR beslist zelf 
over het aanwenden van de overheids
gelden) met naleeft Er bestaan ook 
geen ernstige kriteria Aldus wordt de 
kulturele autonomie uitgehold Daar
om kan de VU-fraktie de ontwerptekst 
met goedkeuren 

HOGE RAAD VOOR 
VOLKSONTWIKKELING 

Nelly Maes sprak de vrees uit dat de 
op te richten Hoge Raad voor Volks
ontwikkeling een schaakbord van poli
tieke zuilen zal zijn, ook omdat hij over 
relatief weinig werkingsmiddelen zal 
beschikken De bevoegdheid moet ook 
duidelijker omschreven worden De 
raad moet met alleen een verzameling 
van specialisten zijn maar ook een 
klankbord voor de behoeften van de 
bevolking zijn De VU zal het ontwerp 
goedkeuren doch betreurt de beperkte 
draagwijdte er van 

INTERNATIONAAL KULTUREEL 
BELEID 

Een voorstel van resolutie van senator 
Coppieters tot oprichting van een Kom
missie voor Internationaal Kultureel 
Beleid werd eenparig aangenomen 
Vooraf lichtte senator Van In de draag
wijdte van het voorstel uitvoerig toe 
Voor kleinere gemeenschappen wordt 
hierdoor een 'grotere kulturele uitstra
ling mogelijk Voor de fransspreken-
den zal het wellicht een verrassing 
zijn te vernemen, dat bv het tijd
schrift " Septentrion » (franstalige uit
gave van de Stichting Ons Erfdeel) m 
vele franssprekende landen van Afrika 
gewaardeerd wordt en dat de werken 
van Fred Germonprez hogere oplagen 
bereikten in Tsjechoslovakije dan in 
Vlaanderen ' Een internationaal kultu
reel beleid werkt ook prikkelend voor 
de kultuurgemeenschappen zelf Des
niettemin achten wij de beleidsnota 
van minister Van Elslande ontgooche
lend Gelukkig heeft de voorzitter van 
de NKR besloten, dat de raad een 
eigen kultureel buitenlands beleid zal 
voeren De departementen van Buiten
landse Zaken en Kuituur blinken in
tussen met door grote ijver uit, even
min als sommige grote centra Vlaan
deren moet zich loswerken uit de Bel
gische greep en in die geest begroet 
de spreker dan ook de oprichting 
van de kommissie 

Voor de VU zetelen in deze kommissie 
mevr Nelly Maes, en de heren De 
Facq, Vander Eist en Van Grembergen, 
met ais plaatsvervangers de heren De 
Bruyne en Vandemeulebroucke. 

SENATOR COPPIETERS 
ONDERVOORZITTER KR 

Wegens het ontslag van senator M 
Van Haegendoren heeft de Volksunie-
fraktie van de Kultuurraad beslist se
nator Coppieters voor te dragen als 
derde ondervoorzitter van de Kultuur
raad voor de Nederlandse Kultuurge-
meenschap 

VU-FRAKTIEBURO 

Het Buro van de Volksunie-fraktie in 
Kultuurraad ziet eruit als volgt voor
zitter G Van In , ondervoorzitters 
F Baert, E De Facq en sekretaris A. 
De Beul 

# In het begrotingsdebat Nationale 
Opvoeding oefende VU-kamerlid Van
demeulebroucke scherpe kritiek uit op 
de begroting in kwestie en op het on
derwijsbeleid van minister Decroo Hij 
besloot als volgt . « De VU-fraktie zal 
deze begroting niet goedkeuren, omdat 
ze onnauwkeurig is, onderschat, geen 
nieuwe aksenten legt en geen prikkel 
bevat voor vernieuwing De minister 
moet werk maken van aanslepende ini
tiatieven en mag zich met ontpoppen 
tot een onderwijsvernieuwende deus 
ex machina ». 

# Bij de bespreking van de begroting 
Openbare Werken verantwoordde VU-
kamerlid Luk Vansteenkiste het verzet 
in Vlaanderen tegen de aanleg van « de 
komiekste autoweg van West-Europa », 
tussen Komen en Moeskroen Men zou 
er beter een spoorverbinding tot stand 
brengen 

# VU-kamerlid Kuijpers wees er in zijn 
uitvoerige tussenkomst in het debat 
over de begroting Nationale Opvoeding 
op, dat autonomie enkel voor de kui
tuur geen kuituur is, vermits de kui
tuur met kan losgemaakt worden van 
de ekonomie, het sociaal beleid enz 
HIJ kreeg het herhaaldelijk aan de stok 
met minister De Croo en drong ook 
aan op de oprichting van de Vlaams 
interuniversitaire Raad Willy Kuijpers 
had vooraf de achterstelling van de 
Vlaamse universiteiten gehekeld 

9 Mevrouw Nelly Maes hield even
eens een — korte — tussenkomst in 
het begrotingsdebat van Nationale Op
voeding 

# In het senaatsdebat over de Her-
stelwet — die vrij vlug werd afgehan
deld doch werd geamendeerd zodat 
het wetsontwerp terug naar de Kamer 
moet — verdedigde senator De Facq 
de VU amendementen. 

9 Nelly Maes was bij de stemming van 
het wetsvoorstel over de interimarbeid 
van oordeel, dat het ja-woord van de 
VU slechts voorwaardelijk is Ze noem
de de voorgestelde regeling slechts 
een tijdelijke regeling Er moet een fun
damenteel andere zienswijze uitge
werkt worden 

# In het debat over de herstelwet 
stelde VU-senator Van der Eist vast, 
dat het debat nutteloos is omdat het 
ontwerp veel te laat komt en het re
sultaat IS van een aantal kompromis-
sen Spreker herinnerde aan de voor
stellen van de VU, vele maanden gele
den Enkele voorgestelde maatregelen 
zijn in het ontwerp terug te vinden, 
doch deze VU-voorstellen werden uit 
hun verband gerukt en afgezwakt De h 
Van der Eist vroeg zich af, hoe de 
spaarders nog kunnen warm lopen voor 
staatsleningen waaroo ze slechts 6% 
ontvangen terwijl de Staat geld ont
leent tegen 9% uiteindelijk draait de 
belastingsbetaler daarvoor op 

# Na een technische kritiek op het 
ontwerp iz Herstelwet door VU-senator 
Van Eisen (die het sociaal onverant
woord acht mannen op 60-jarige leef
tijd en vrouwen op 55-jarige leeftijd 
via een brugpensioen uit het aktieve 
leven te verbannen) bepleitte hij een 
nieuwe aanpak •> Deze is slechts reali
seerbaar na een grondige hervorming 
van de staatsstructuren De beide be
volkingsgroepen willen voor hun so-
ciaal-ekonomische problemen eigen op
lossingen vinden Ze moeten over vol
doende middelen beschikken om hun 
eigen maatschappijopvating te kunnen 
verwezenlijken De VU neemt geen vre
de met de voorgestelde maatregelen, 
noch met de wijze waarop zij in het ka
der van de decentralisering of van de 
voorlopige gewestvorming hun toepas
sing zullen vinden » 

# Senator De Bruyne is van mening 
dat de regering met haar ontwerp twee 
soorten aandelen kreeert en twee soor
ten aandeelhouders, waardoor een be-
lastingsdiskriminatie wordt ingevoerd, 
gesteund op het vermoedelijk gebruik 
van de dividenden Ook is het ontwerp 
via art 33 een aanmoediging voor de 
Belgische spaarders om bij voorkeur 
buitenlandse aandelen te kopen, waar
van immers de dividenden buiten toe
passing van bovenvermeld artikel val
len ( r e ) . 
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WALTER LUYTEN 
ACHTERNA 
Onze medewerker Walter Luy-
ten heeft ettelijke maanden gele
den zijn bekeuring in het Frans 
wegens verkeerd parkeren in 
Brussel (wie een nederlandstali-
ge bekeuring eist, moet trou
wens 100 fr. meer betalen dan 
met een franstalige bekeuring) 
geweigerd en werd op 21 mei 
1975 door de 20ste korrektionele 
kamer van de rechtbank van 1ste 
aanleg te Brussel vrij gespro
ken. De rechter oordeelde te
vens dat wanneer er voldoende 
tekenen zijn, die wijzen op de 
nederlandstaligheid van de over
treder de bekeuring in het Ne
derlands moet gesteld zijn. 
Zich op-dit vonnis beroepend 
heeft de bekende Vlaamse man
dataris dr Szondi geweigerd een 
gelijkaardige boete te betalen, 
zodat hij eveneens voor de 
rechtbank werd gedaagd. Pikant 
is dat in de eentalig Nederlandse 
dagvaarding de reden in het 
Frans werd getikt : stationne-
ment interdit. 
Onze hoofdstedelijke pakkeman-
nen zijn hardleers. Zouden ze 
dan toch op verstandelijk vlak 
achterlijk zijn ? Met « leiders » 
als een Nols eigenlijk niet te 
verwonderen. 

CHTIMI 
Toen wij onlangs in het Rijselse 
vertoefden werd onze aandacht 
getrokken op een eigenaardig 
woord dat wij voor die dag niet 
kenden. Wij zagen het op de 
achterkant van auto's naast de 
nummerplaat daar waar gewoon
lijk een of ander staatsinitiaal 
kleeft. 
Na het nodige gevraag werden 
wij heelwat wijzer. Chtimi is 
een onvertaalbaar woord en her
bergt een groep mensen die 
Chtimi-zijn en Chtimi-spreken. 
Les Chtimis wonen in en rond 
Rijsel, vooral arbeiders die zich 
op die manier afzetten tegen 
Parijs en de Franse gloriol. Zon
der deze groep mensen waar
van wij het aantal niet kennen 
en zonder het vokabularium van 
deze taal, die wij niet kennen, 
op te hemelen vragen wij ons 
toch ernstig af met hoeveel ha
ken en ogen Frankrijk, une et 
indivisible, wel aan mekaar 
hangt... 

ZE ZEGGEN 
HET OOK 
Maar ze deden en ze doen er 
niets aan. Wie is die « ze » ? 
Het zijn de mannen van « ZEG », 
maandblad van de CVP, die in 
hun februarinummer op hun om
slag een grote foto van de 
overstromingen brengen met 
volgende tekst : « Het kalf is 
weer eens verdronken. Vandaag 
beseft iedereen, hoe het moet. 
Zal de overheid morgen ook in 
die zin handelen ? ». 
We vragen het ons ook af, voor
al wanneer men weet dat ver
scheidene CVP-vooraanstaanden 
minister van Openbare Werken, 
van Verkeer en van Landbouw 
geweest zijn, allemaal departe
menten waarvan de waterwering 
afhangt. De bekendste van die 
ministers is de h. De Saegher, 
die jarenlang grote baas van 
Openbare Werken was. « Zeg » 
zou de vragen over de waters
nood dus beter rechtstreeks tot 
de gewezen of nog in funktie 
zijnde CVP-ministers richten, 
die het allemaal zoveel beter 
wisten toen er o.a. van VU-zijde 
herhaaldelijk gewaarschuwd 

werd. 

EEN SMERIGE 
STREEK 
Op een moment dat een Vlaams 
overwicht in het hoger officie
renkader in het Belgisch leger 
mogelijk wordt, werd onder druk 
van het Rassemblement Wallon 
een wetsontwerp uitgebroed, 
dat de pariteit voorziet tot in de 
hoogste graden ! Het hoger le

gerkader volhardt dus in de 
boosheid, daarin gesteund trou
wens door (meestal CVP-) mi
nisters, die ofwel te laks zijn 
(bvb. een P.W. Segers, die zich 
altijd tegen taalkaders in het le
ger heeft verzet) ofwel doelbe
wust de kaart van het behoud 
der franstalige voorrechten na
streven (Vanden Boeynants, in 
1940 « f lamand » om te kunnen 
gedemobiliseerd worden, van
daag « wallon de coeur et Bru-
xellois pur sang »). 
Indien dit wetsontwerp door de 
huidige meerderheid in het par

lement zou goedgekeurd wor
den, dat betekent dit de zoveel
ste kaakslag voor de Vlaamse 
officieren, die opnieuw zwaar in 
hun bevordering zullen geschaad 
worden. Zoals ze nog steeds 
geschaad worden door dit an
der legerschandaal, nl. de klucht 
van de tweetalige legereenhe
den (door CVP-er Vanden Boey
nants nog uitgebreid ten behoe
ve van de Waals-Brusselse troe
telkinderen). 
Hoelang nog zullen de Vlamingen 
dergelijke rotstreken blijven 
dulden ? 

Foto's : Dann 

In het spoor van de jongste en een der meest gezaghebbende oproe
pen tot amnestie worden momenteel amnestiemeetings ingericht 
zoals te Gent waar senator Jorissen, Karel Dillen, Alois Verbist, se
nator Oswald Van Ooteghem, Piet Depauw en E. Delvo gloedvolle 
pleidooien hielden of beschuldigend de vinger opstaken. Tevens werd 
opgeroepen tot een eerste mobilisatie in 1976, nl. voor de TAK-beto-
ging van a.s. zondag te Brussel. 
De foto's : een gedeelte van de zaal en vier van de sprekers. 

NA TURNHOUT, 
NU OOK OOSTENDE 
MET " W I J " 
DE STRAAT OP ! 

Inderdaad, na de start door het arr. Turnhout op zaterdag 20 
maart te Turnhout gegeven, heeft nu ook het arr. Oostende-
Veurne-Diksmuide de kolportagedata vastgelegd. 
Eerst nog even herhalen dat nu zaterdag 27 maart het arr. 
Turnhout te Hoogstraten kolporteert, om 14u verzamelen aan 
de kerk en te Geel op zaterdag 10 april op de Palmenmarkt, 
verzamelen aan de gemeentelijke feestzaal om 9u30. 

ARR. OOSTENDE UIT DE STARTBLOK 

Volgende zondagen zullen drie Westvlaamse steden met een 
kolportage vereerd worden. 
— Zondag 28 maart te Diksmuide. 
— Zondag 11 april te Veurne. 
— Zondag 9 mei te Oostende. 
Wie volgt het voorbeeld van Turnhout en Oostende ? leder 
arrondissement moet er prijs op stellen, minstens drie-vier 
grote koiportages te organizeren. 
De aankondigingen voor deze koiportages, de rezultaten er
van hopen we week na week te kunnen brengen. 
Een goede foto en verslag van zo'n kolportagetocht zullen we 
graag afdrukken. 

WIE ? 
Welk parlementslid, welk provincieraadslid of welke gemeen
telijke mandataris wordt de beste « Wij «-venter van Vlaan
deren ? 

PIRSSPIIOIL 
Wij wisten het al. In dit land zijn er geen Belgen, hoezeer we 
ook door Belgen geregeerd worden. De verschillende reakties 
in Vlaanderen en Wallonië rond het heropgedoken amnestie
debat heeft dit weer maar eens aangetoond zoals konings en 
andere kwesties dat in vroegere jaren deden. « Le Peuple », 
het officiële franstalige BSP-blad, slaapt nog op zijn beide 
oren. Het ziet de amnestie- (zonder het woord te gebruiken) 
woorden van Martens nog stranden in vele zandbanken van 
de regeringspartners. «La Dernière Heure» heeft de schurken 
ontmaskerd die aan de touwtjes trekken van dit hele opzet. 
Die verdomde Volksunie die nu al vijftien jaar lang de CVP 
naar haar anti-Belgische pijpen doet dansen. En zelfs de ge
schiedenis wordt anders met de breedtegraad en ook met 
het verschuiven van de jaren. « De Nieuwe Gids » ziet nu al 
hoe dank zij de verkiezing van Borms en de impakt van deze 
idealist op de Vlaamse massa er een onstuitbare massastro
ming kwam voor Amnestie. « Vooruit CVP breng uw massa 
in beweging », want betoogt) de VU voor amnestie dan heet 
het weer « partijpolitieke exploitatie ». En Jef Claes in « Het 
Volk » vraagt dat de overheid nu eens duidelijk kordaat zou 
optreden tegen de inciviek van het ogenblik de renegaat 
Nols. Een ander soort incivieken, de ekonomische « kapitaal
vluchters », ontsnappen evenzeer aan de bestraffing als hun 
voorgangers van de ekonomische kollaboratie, die er heel 
wat beter van af kwamen dan een Kempenlandzingend natio-
nalistje of een idealistische Oostfronter. Wij hopen dat het 
Waalse ACV-blad « La Cité », dat deze incivieke kapitaal-
vlucht aanklaagt, dezelfde bedenkingen maakt. 

Walter Luyten 
LE PEUPLE 
« Voor de BSP in dit amnestiedebat treedt moet de CVP zich 
maar eerst akkoord stellen met de PVV (en IVI. Vanderpoorten 
heeft duidelijke redenen om niet entoesiast te zijn in de be
treffende materie) en vooral dan met de PLP en het RW, zon
der te spreken dan nog van een aantal PSC-lui, weinig geneigd 
om offers te brengen op het altaar van de CVP-staatsrede. 
De strenge verwittiging door IVI. Gendebien in de richting van 
de CVP afgevuurd en de genomen afstand door M. Nothomb 
zijn er een eerste bewijs van. Zo is M. Martens niet beschut 
voor ernstige moeilijkheden in de regering als hij het zich 
in zijn kop heeft gestoken genoegdoening te bekomen met 
zijn eisen bij de huidige koalitie ». 

LA DERNIÈRE HEURE 
« Eens te meer volgt de CVP een beweging in gang gezet 
door de Volksunie. Eens te meer doet zich weer een konstajit 
feit voor in de Belgische politiek. De grootste partij van het 
land, en dus de belangrijkste, namelijk de CVP is voortdurend 
aangehitst, georiënteerd en haar weg bepaald door de Volks
unie, een formatie die fundamenteel anti-Belgisch is. Daarom 
is het ook dat onze kommunautaire debatten zo dikwijls aan 
de rand komen van de zelfvernietiging, in deze absurde zaak 
van de amnestie is het meesterschap van de Volksunie op de 
CVP weer eens duidelijker dan ooit aangetoond ». 

DE NIEUWE GIDS 
« Een eerste vereiste is dat er in het land een haast algemene 
konsensus moet zijn. Er moet met andere woorden een bewe
ging zijn die de kwestie oproept en levendig houdt. 
Om alleen in ons land te blijven, laten wij er op wijzen hoe 
de beweging voor amnestie na de oorlog 1914-18 is ontstaan 
en stilaan uitgegroeid tot ene die een meerderheid in de 
Vlaamse opinie verorverde. 
Het moge volstaan te herinneren aan de ontroering die zich 
van deze opinie heeft meester gemaakt toen, op 9 december 
1928, de toen nog in de gevangenis vertoevende Vlaamse ide
alist August Borms, in tussentijdse verkiezingen, te Antwer
pen tot volksvertegenwoordiger werd verkozen, met 83 058 
tegen 44.410 stemmen voor de liberale tegenkandidaat P. 
Baelde. 
En in mei 1937 stapten een 60.000-tal Vlamingen op voor am
nestie te Brussel in straten die overigens overal door de poli
tie waren afgegrendeld. Het aantal betogers was indrukwek
kend zoals ook dit van de parlementsleden (er werden er 64 
geteld die in de stoet mede opstapten. 
Konklusie : is men overtuigd dat het ogenblik is aangebroken 
waarop ruime amnestiemaatregelen moeten worden toege
past — en we zijn daarvan overtuigd — dan moet de opinie 
daarvoor warm gemaakt, dan dient dit tot uitdrukking te ko
men ». 

HET VOLK 
« Wat gaat Nols nu doen ? Hij was zo verstandig niet onmid
dellijk te reageren en te wachten tot hij de tekst van het ar
rest in handen heeft. Normaal zou zijn dat hij zich aan de Uit
spraak van de opperste rechtsmacht terzake onderwerpt en 
dat hij de wet naar de geest en naar de letter toepast. Als 
burgemeester, en bovendien volksvertegenwoordiger, zou hij 
het voorbeeld moeten geven, maar kan men zich met iemand 
als Nols aan normale reaktie verwachten ? 
In het vooruitzicht van de gemeenteraadsverkiezingen zal hij 
er misschien niet voor terugdeinzen zich een martelaars
kroon op het hoofd te laten drukken, martelaar van zijn stomp
zinnig verzet tegen de gelijke behandeling van alle ingezete
nen uit zijn gemeente. De Vlamingen vragen te Schaarbeek 
geen voorrechten ; zij vragen enkel en alleen dat de wet 
wordt toegepast. Indien Nols daar nogmaals wil aan ontsnap
pen met allerlei uitvluchten en spitsvondigheden dan moet 
de minister van Binnenlandse Zaken ingrijpen, hard en zonder 
genade. Het is buigen of barsten. Als de regering zwakheid 
betoont zou zij ook aan het Vlaams ekstremisme nieuw voed
sel geven en een heropflakkering van de kommunautaire te
genstellingen kan ons land voor het ogenblik best missen ». 

LA CITE 
« 50 miljard Belgische franken werden in twee jaar ti jd in 
vreemde maatschappijen geïnvesteerd. Deze plaatsingen in 
het buitenland werden gedaan op een ogenblik dat 's lands 
ekonomie een kruciale nood had — en nog heeft — aan in
vesteringen. Deze bloedaftapping van vijftig miljard moest 
onvermijdelijk de aandacht trekken. Bovendien ontneemt ze 
de nationale ekonomie de middelen waaraan ze nood heeft. 
Geld heeft geen reuk, maar dit is ook geen bewijs van civis
me. Er is geen in gebreke blijven van de privésektor, maar 
vlucht ! •. 

25 MAART 1976 
WIJ s 
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U) PAlS (MJE VOL VlDlUi: 
« Vroeg of laat worden de geweren boven gehaald ». Wie 
de jongste jaren van nabij of vanop enige afstand de bewe
ging van de Zuidfranse wijnboeren volgde, heeft deze zin 
voortdurend gehoord. Uit de mond van verbolgen betogers, 
die maand na maand optrokken door de steden van Langue-
doc en Roussiilon. Uit de mond ook van prefekten die van
uit hun departementen — de Gard, de Herault en vooral de 
Aude — Parijs en Brussel waarschuwden. 
In de Midi, waar de gemoederen snel verhitten, is iedere 
boer ook jager en hangt het geweer dicht bij de deur. Maar 
Parijs en Brussel, de Franse regering en de EEG-Landbouw-
kommissie, hebben nooit het manetekel gelezen dat noch
tans op iedere muur van de Midi stond gekalkt ; ze beperk
ten zich tot halve maatregelen en kortlopende oplossingen, 
in de wijsneuzige hoop dat het daar in het Zuiden zou ein
digen zoals in de werken van Pagnol : met wat lawaai rond 
de pastis in het café du Commerce. Tot dat op 5 maart te 
Montredon nabij Narbonne (Aude) de geweren bovenge
haald werden. 
Gevolg : een dode wijnboer en een dode rijkswachtofficier. 

Het drama van Montredon vindt 
zijn verste oorsprong in de perma
nente krizistoestand waarin de 
Zuidfranse wijndepartementen 
zich sinds jaren bevinden. Er is 
een overproduktie van goedkope 
Jandwijn, de zogenaamde <• gros 
rouqe », die steeds minder kopers 
vindt. De verbeterde landbouw-
metoden, de rationele organizatie 
van de wijnboeren rond hun ge
meentelijke koöperatieven heb
ben jaar na jaar gezorgd voor 
steeds grotere wijnoogsten. Deze 
toename van de produktie ging 
geoaard met een afname van het 
verbruik In Frankrijk daalt het 
wijnverbruik per hoofd van de 
bevolking voortdurend. Deze be
weging wordt niet gekompenseerd 
door de stijging van het verbruik 
in de noordelijke EEG-landen, al
thans met wat de landwijnen be
treft : de afnemers in deze lan
den geven de voorkeur aan kwali-
teitswijnen of wat ze daarvoor 
verslijten. 

DE MONOKULTUUR 

Voor Languedoc en Roussiilon is 
deze ontwikkeling rampzalig. De 
landbouw en de ekonomische ak-
t'viteit in het algemeen is er 
hoofdzakelijk — zoniet praktisch 
uitsluitend — gericht op de wijn
bouw. Er is geen industrie van 
betekenis. Wie niet aan zijn trek
ken komt in de wijnbouw of wie 
hogerop wil in de maatschappij, 
moet de streek verlaten en zijn 
geluk zoeken in Lyon, Parijs of 
het Noorden. Deze exodus en de 

braindrain vormen op zichzelf een 
bron van frustratie en geestelijke 
verarming. 

MOGELIJKE OPLOSSINGEN 

Ten overstaan van deze situatie 
heeft geen enkele Franse rege
ring de jongste dertig jaar een 
ernstige oplossing voorgesteld. 
De jongste jaren werd steeds va
ker overgegaan tot de massale 
distillatie van de wijnoverschot-
ten (20 miljoen hektoliter per jaar, 
30% van een gemiddelde oogst). 
Dat waarborgde de wijnboeren 
een minimaal inkomen, dat zijzelf 
echter aanvoelden als een aal
moes, zonder enig uitzicht op een 
betere toekomst. Dat werkte 
daarenboven een spekulatie in de 
hand, die de wijnboeren razend 
maakt : de distillatie komt méér 
ten goede aan de producenten van 
minderwaardige « piquette » met 
groot rendement, dan aan de ern
stige boeren die zélf hun bijdrage 
tot de oplossing van het probleem 
trachtten te leveren door hun pro
duktie te verminderen en de kwa
liteit ervan te verhogen. 
Dat is nochtans één van de moge
lijke oplossingen : verminderen 
van de produktie en verhogen van 
de kwaliteit. Sinds tenminste tien 
jaar had de Franse regering deze 
optie moeten nemen en er de no
dige middelen voor voorzien. De 
wijnboeren zelf hebben een sane
ringsplan opgesteld en voorgelegd 
aan Parijs en Brussel. Daar bleef 
men echter de voorkeur geven 
aan een dagjespolitiek die uitein

delijk reeds veel méér kost dan 
wat de wijnboeren vroegen voor 
hun reorganisatieplan. Uitschake
len van de kleine percelen en van 
de percelen die in eigendom zijn 
van de niet-wijnboeren ; bevorde
ren van de afvloei van bejaarde 
wijnboeren ; herkaveling van de 
wijngaard ; duurzame stockering 
van de wijn om slechte en goede 
oogsten te kompenseren, op voor
waarde dat het produkt goed we-
ze ; geen premies voor slechte 
kwaliteit ; bovenal een rekonver-
sieplan voor de Zuidfranse wijn
gaard, opgemaakt in samenspraak 
met de beroepskringen en uitge
streken over een generatie ; met 
als uiteindelijk doel de produktie 
van een kwaliteitswijn wiens kom-
mercializatie geen problemen 
stelt. Al deze maatregelen, met 
hun vrij drastische gevolgen, wer
den voorgesteld en bepleit door 
de wijnboeren, wier sindikaten 
ernstig studiewerk hebben gele
verd. Parijs en Brussel beweerden 
steeds, de miljarden niet te vin
den om deze plannen te helpen 
verwezenlijken. Inmiddels echter 
kost de distillatie thans reeds 
meer dan wat de wijnboerensindi-
katen aan jaarlijkse rekonversie-
hulp hadden gevraagd. 

DE ITALIAANSE INVASIE 

Sinds een paar jaar wordt de 
wijnkrizis in Zuid-Frankrijk nog 
aangescherpt door de invoer van 
goedkope Italiaanse wijn. De wijn
boeren in het Italiaanse Zuiden 
zijn zo mogelijk noq armer dui

vels dan hun kollega's uit de Midi. 
Hun goedkoop produkt komt ech
ter in handen van een dinamische 
exporthandel, die de buitenlandse 
markten verovert dank zij de po-
zitie van de lire en dankzij de 
ruime staatssteun die Rome — 
tegen alle EEG-afspraken in — 
aan de wijnproduktie maar vooral 
aan de wijnexport verleent. De 
konkurrentiepozitie van de Zuid
franse wijnboeren wordt volkomen 
vervalst door dit monetair aspekt 
en door deze Italiaanse staats
steun. Zij verwijten de Franse re
gering, dat deze in EEG-verhand 
slechts bekommerd is om de gro
te industriële teelten boven de 
Loire en dat de Midi daarvan het 
gelag moet betalen. De feiten ge
ven hen maar al te vaak gelijk. 
Daarenboven doen zij terecht op
merken dat de Zuidfranse wij
nen onderworpen zijn aan een 
zeer strenge reglementering (ver
bod tot chaptelizeren), daar waar 
de Italiaanse wijnen en de wijnen 
uit de grote traditiestreken — 
Bordeaux en Bourgogne — vol
gens hen « gefabriceerd » wor
den. 

DE SOCIALE DIMENSIE 

Al dit ongenoegen in de Langue
doc en de Roussiilon heeft daar
enboven sinds enkele tijd een 
nieuwe sociale dimensie gekre
gen. 
De opeenvolgende Franse regerin
gen hebben zich heel wat moeite 
getroost om de Middellandse Zee
kust van de Rhone tot de Spaanse 
grens toeristisch te valorizeren. 
Deze toeristische evokatie van de 
kusten van Languedoc heeft lang 
op zich laten wachten, omdat er 
ongehoorde kapitalen voor nodig 
waren. 
De meren vlak achter de lagunen-
kust moesten gesaneerd worden 
of drooggelegd. De bouw van toe
ristische centra moest rekening 
houden met het feit, dat deze kust 
open en bloot ligt voor de vaak 
vernielende kracht van de mistral 
en de tramontane. 

Er wordt daar thans aan een 
« nieuw Florida » gebouwd. De 
miljarden die er geïnvesteerd 
worden, komen slechts de zeer 
smalle kuststrook tengoede ter
wijl het wijnboereniand daarachter 
verkommert. Het geld dat in dit 
« nieuw Florida » verdiend wordt, 
vloeit direkt naar Parijs, naar het 
Noorden of naar het buitenland. 
En Languedoc voelt deze hele 
kust-operatie aan ais een hate
lijke vorm van kolonizatie. Het 
arme Zuiden wordt gekonfronteerd 
met de bedreiging, aan zijn zee
rand een reservaat te zien groei
en voor « les bronze-culs » van 
heel Europa. De miljarden die 
nooit beschikbaar waren voor de 
wijngaard, blijken plots wél be
schikbaar voor de infrastruktuur 
van een wild en asociaal toeris-

VOLEM VIURE AL PAIS 

In deze krizissituatie heeft Lan
guedoc zichzelf terug ontdekt. De 
ekonomische teloorgang, de so
ciale problematiek heeft geleid 
tot een her-ontdekken van de 
eigen persoonlijkheid. 

Het Oksitaans, la langue d'Oc, 
die tot voor kort nog slechts ge
sproken werd door hoop en al 
twee miljoen mensen van de der
tien miljoen Oksitanen (vooral 
dan door ongeletterde ouderlin
gen én door geletterde maar wei
nig talrijke Oksitaanse intel-
lektuelen), kent een spektakulaire 
herleving. De hartekreet, de kreet 
van woede in dit land is op
nieuw een kreet in de eigen taal 
geworden : volem viure al pais. 
We willen leven in ons land ! 
Voor de betogingen van 5 maart, 
tijdens dewelke te Montredon 
twee doden vielen, was in heel 
Languedoc opgeroepen — voor 
het eerst sinds eeuwen ! — door 
affiches in de eigen taal. 
Het ziet er naar uit, dat men te 
Parijs en te Brussel thans voor 
het eerst het probleem ernstig on
der ogen heeft genomen. De ge
weerschoten van Montredon heb
ben uiteindelijk de hardhorigen 
kunnen doen schrikken. Alhoewel 
het te betwijfelen Valt of de volle 
betekenis ervan reeds erkend 
wordt. 
Want wie aandachtig volgt wat in 
het Franse Zuiden gebeurt, én in 
de overige zogenaamd « periferi-
sche » Franse streken, kan vast
stellen dat overal de sociale en 
ekonomische problematiek een 
steeds uitgesprokener « regiona
le » dimensie krijgt. 
De Jakobijnse staat — de Gaulle 
had het, met zijn regionalizatie. 
reeds vaag voorvoeld — wordt 
duidelijk op de helling gezet. 

Toon van Overstraeten 

Manifestatie van Zuidfranse wijnboeren met slogans In het Oksitaans. 

Wat voor ons VL is, voor de Frans-
Vlamingen WHK, voor de Bretoe
nen BZH is voor de Oksitanen OC. 
Meer en meer ontmoet men in de 
Midi dit autonomiesimbool. 
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Het beleid van gescheiden ontwikkeling kan maar werkelijk slagen als de — on
afhankelijk geworden — zwarte thuislanden ekonomisch welvarend worden. En 
hoe groot is de kans dat dit spoedig gebeurt ? Zolang de ekonomische ontwik
keling van die thuislanden beneden peil blijft, zullen vele Bantoes naar de blanke 
steden en industriegebieden blijven komen. De « blanke » ekonomie van Zuid-
Afrika kan hen trouwens niet missen. 
Nu reeds zijn de zwarte « gastarbeiders » in de blanke gebieden van Zuid-Afrika 

reeds talrijker dan de blanken. Zeer velen zullen er nooit meer weggaan. Zullen 
zij echter ten eeuwigen dagen vrede blijven nemen met het statuut van twee
derangsburger dat zij nu kennen. En vooral : hoe lang zullen zij het nog dulden 
dat zij een loon ontvangen dat gemiddeld nog niet eens 20% bedraagt van dit 
van de blanke ? En dat zij, zoals nu nog het geval is, minder loon ontvangen ook 
wanneer zij eenzelfde diploma bezitten als de blanke en hetzelfde werk doen ? 

HET DILEMMA VAN PREMIER YORSTER 
DE « KLEINE » APARTHEID 

Als volksnationalist kan men vrij 
gemakkelijk begrip opbrengen 
voor de argumentatie waarmee 
de gescheiden ontwikkeling 
wordt verdedigd. Althans voor 
zover het principe « elk volk zijn 
eigen staat » eerlijk en konse-
kwent wordt toegepast en men 
dit volk de middelen en mogelijk
heden meegeeft om van zijn on
afhankelijkheid iets zinnigs te ma
ken. 
Dat men « vreemdelingen » die 
zich in uw eigen gebied vestigen 
ook niet dadelijk dezelfde politie
ke rechten geeft als de eigen be
volking is eveneens normaal. Ook 
in onze Westeuropese landen krij
gen de gastarbeiders niet dezelf
de politieke rechten als de auto-
tone bevolking. Maar in Zuld-Afrl-
ka kan je niet alle Bantoes die in 
het blanke gebied wonen zomaar 
« vreemdelingen » noemen. Dat 
is een. 
Ten tweede kan je maar moeilijk 
argumenten vinden om zwarte en 
gekleurde mensen blijvend aller
lei menselijke rechten te onthou
den, louter en alleen omdat zij 
niet tot de blanke mensenvarië-
teit behoren. 
En ten derde is het helemaal on
aanvaardbaar deze mensen stel
selmatig te vernederen en in hun 
waardigheid te kwetsen door al
lerlei bepalingen die ronduit dis-
kriminerend zijn. 
Wanneer men met een verstandi
ge blanke Zuid-Afrikaan spreekt 
over dat hele arsenaal van diskri-
minerende wetten en reglemen
ten dat de « kleine apartheid » 
wordt genoemd, dan is hij stee
vast gegeneerd. Hij begint dan 
met erop te wijzen dat die kleine 
apartheid (afzonderlijke taxis, 
bussen, toiletten, loketten, toe
gangen tot drankgelegenheden, 
stranden e.d. voor blank en niet-
blanke) aan het verdwijnen is. En 
voor het overige tracht hij nog te 
verwijzen naar historische om
standigheden en naar het enorme 
verschil in ontwikkelingspeil en 
mentaliteit, dat deze « apartheid » 
kan verklaren. Maar verdedigen 
doet hij ze niet meer. 

EEN TRADITIE VAN RASSISME 

In Kaapstad spraken wij daarover 
met de h. J. Scholtz, hoofdassis-
tent-redakteur van het Afrikaanse 
dagblad Die Burger, dat ondubbel
zinnig regeringsgezind Is. « Wij 
hebben een traditie van rassisme. 

vooral gevoed op het « platte
land » zegt hij laat ons dat niet 
ontkennen. Daaruit moeten wi j nu 
wegkomen. De vraag is natuurlijk 
hoe ? Want zo eenvoudig als het 
in Europa soms wordt voorgesteld 
is het nu eenmaal ook niet. 
Wat de « swartman » betreft moet 
het mijns inziens gebeuren langs 
de weg van de afzonderlijke ont
wikkeling. Een gewone integratie 
zou voor hem noodlottig zijn. In» 
de « konkurrentie » met de blanke 
zou hij steeds het onderspit del
ven, en de underdog blijven die 
onderaan de maatschappelijke py-
ramide de ondankbaarste en 
minst betaalde karweien moet op
knappen en allerlei vernederingen 
moet slikken. In een autonoom 
eigen thuisland krijgen wij — tus
sen de mensen van zijn soort — 
een veel eerlijker kans. Blank en 
zwart verschillen zo enorm. Zij 
hebben een totaal andere kuituur. 
Een blanke kan, zelfs na vele ja
ren, de denkprocessen van een 
zwarte nooit helemaal begrijpen 
Is het dan niet het beste dat elk 
kan blijven wat hij is, en dat bei
den vredelevend naast elkaar le
ven, mekaar helpend waar het 
kan ? Je moet de blanke en de 
« swartman » niet verplichten in 
heizelfde huis te wonen, maak er 
goede buren van, elk meester in 
zijn eigen huis. Daarom vind ik 
de thuislanden een goede zaak ». 
Als ik hem vraag wat er met de 
zwarte meerderheid ook in het 
blanke gebied moet gebeuren, 
zegt hij : « Dit is een enorm pro
bleem. Ik geloof echter niet dat 
integratie en gelijkberechtiging 
op dat ogenblik - al is het bijvoor
beeld via een of andere formule 
van gekwalificeerd stemrecht - de 
oplossing kan geven. De verschil
len in mentaliteit en ontwikkeling 
zijn nog te groot. De blanken, 
zowel Engels- als Afrikaansspre-
kenden, zouden het niet aanvaar
den dat er politieke macht aan 
de zwarten gegeven werd. Dat 
zou voor hen het begin van het 
einde voor Zuid-Afrika zijn. Naar
mate het ontwikkelingspeil van 
de zwarten stijgt zal echter mijns 
inziens de kleine apartheid van 
lieverlede verdwijnen. Politieke 
rechten zullen de zwarten in blank 
gebied echter slechts in hun 
thuislanden kunnen uitoefenen, 
ook in de toekomst. 
Weet je, in Europa heeft men 
goed praten. Het westmunster-
model, de parlementaire demo-
kratie op basis van het "een man, 
een stem" geldt er als het sum
mum van demokratische recht
vaardigheid. En men vergeet dat 
dit systeem slechts in een ge
deelte van Europa funktioneert, 
terwijl de rest van de wereld er 
andere opvattingen op nahoudt. 

En kijk eens hoe het er elders 
in Afrika aan toegaat.. Omwille 
van een principe, dat hier niet 
van toepassing is, zullen wij ons 
land niet naar de bliksem helpen. 
Zelf de Progressieve partij verde
digt het "een man, een stem" 
niet. Wij zoeken, geloof me vast, 
met grote energie naar een goede 
weg om de Zuid-Afrikaanse vol
keren in vrede met elkaar, en ge
lukkig, te laten samenleven. Met 
de gescheiden ontwikkeling heb
ben wij een bepaalde optie geno
men. Dat men ons nu de tijd 
gunne om dit uit te testen, zonder 
al die betweterij vanop 10.000 
km afstand. Geleidelijkheid is 
het sleutelwoord van dat beleid. 
Onze echte vijanden - de kommu-
nisten - maken natuurlijk dank
baar misbruik van elke fout die 
wij begaan. Zo hebben wij wel
licht te lang behept gezeten met 
e e n wettenmakers-kompleks. 

Wanneer de Europeanen, die ons 
nu bekritiseren, in hun eigen 
landen met gekleurde volksgroe
pen hadden af te rekenen die 1/3, 
de helft of zelfs meer van hun 
totale bevolking zouden uitmaken, 
dan kregen ze vast meer begrip 
voor onze ingewikkelde proble
matiek. Onze taktische fout be
staat er wellicht in dat wij een 
heleboel feitelijke gedragingen 
van de mensen, waar blank en ge
kleurd samen leven, in allerlei 
wetteksten en reglementen heb
ben gegoten. In Europa bestaat 
er officieel geen rassenscheiding. 

Eerste-minister Vorster. 

Maar als in een wijk van Londen, 
Parijs of Brussel ergens 20 % 
zwarten komen wonen trekt de 
blanke bevolking uit die wijk weg. 
Ze willen nu eenmaal niet samen
wonen 1. 

HET DILEMMA VAN VORSTER 

Wij hebben het tot hiertoe voor
namelijk gehad over de proble
men rond het samenleven van 
zwart en blank in Zuid-Afrika. Een 
heel speciaal probleem vormen 
de kleurlingen (talrijk in de Kaap-
provincie) en de Indiërs in Natal. 
Zij hebben geen thuisland en zul
len dit ook niet hebben in de 
toekomst Daarover meer in een 
volgende bijdrage. 
Uit het voorgaande blijkt duide
lijk voor welk dilemma eerste 
minster Vorster staat. Met zijn 
Nationale Partij heeft hij sinds 
1948 onafgebroken het vertrou
wen van de meerderheid der 
blanken in Zuid-Afrika. De blanken 
staan m.a.w. in meerderheid 
achter het beleid van de geschei
den ontwikkeling, zoals dit tot 
nogtoe werd gevoerd. 
Gezien de toenemende interna
tionale druk en de onrust die, als 
gevolg daarvan, onder de Zuid-
Afrikaanse zwarten kan ontstaan, 
zag de h. Vorster zich genoopt 
tot een versnelde "détentepoli-
tiek". Ontspanning in de betrek
kingen met de (zwarte) buurlan
den van Zuid-Afrika moet echter 
noodzakelijk gepaard gaan met 
een versnelde politiek van gelijk
berechtiging tussen blanke en 
gekleurde volksgroepen binnen 
Zuid-Afrika. Voert de regering 
deze laatste echter té vlug door, 
zodat de blanke massa mentaal 
niet kan volgen, dan kan het tot 
een breuk komen tussen de 
Nationale Partij en de achterban, 
waarop haar machtspositie steunt. 
Reeds heeft de Nationale Partij 
af te rekenen met de elektorale 
konkurrentie van de "Herstigte 
Nationale Partij" van de zgn. 
"verkrampten", die Vorsters be
leid nu al veel te liberaal vinden. 
Deze scheurpartij betekent nog 
niet veel, de overgrote meerder
heid van de Afrikaanse kiezers 
blijft Vorster vooralsnog met 
overtuiging steunen. Viert hij 
echter al te vlug de teugels, dan 
kan dit ineens veranderen en dan 
zijn noodlottige politieke avontu
ren niet uitgesloten. 
Tijd is dus politiek gezien méér 
dan goud waard in het huidige 
Zuid-Afrika. Of, zoals de h. Scholtz 
het zei "geleidelijkheid is het 
sleutelwoord". 

(vervolgt) 
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GELIJK LOON VOOR MANNEN EN VROUWEN 
De tijd dat de vrouwen geen ziel hadden, 
is lang voorbij. Vandaag wordt overal en 
door iedereen de absolute gelijkheid ge
predikt tussen mannelijke en vrouwelijke 
aardbewoners. Maar grote woorden zijn 
zoals mooie bedoelingen : ze hebben een 
taai bestaan, wat niet wil zeggen dat ze 
ook werkelijkheid zijn of het ooit zullen 
worden. 
Gelijke lonen voor mannen en vrouwen 
in het arbeidsproces behoren tot het do
mein van voornoemde grote woorden en 
mooie bedoelingen. Ze behoren zeker niet 
tot dat van de werkelijkheid. Of ze ooit 
werkelijkheid zullen worden, kan niemand 
voorspellen. 
Deze gelijkheid in behandeling en belo
ning tussen vrouwelijke en mannelijke 
werknemers kan nochtans teruggrijpen 
naar stevige juridische gronden. We be
perken ons tot twee zulke dokumenten : 
Het Verdrag tot oprichting van de Euro
pese Ekonomlsche Gemeenschap en de 
eigen Belgische Arbeidswetgeving. 
Op 25 maart 1957 ondertekenden te Ro
me de vertegenwoordigers van Nederland, 
België, Luksemburg, Frankrijk, Duitsland 
en Italië plechtig het Verdrag tot oprich
ting van de Europese Ekonomlsche Ge
meenschap. Dit 248 artikelen lang en vele 
aanhangsels rijk Verdrag bepaalt in art. 
119 'het volgende : « ledere Lid-Staat ver
zekert gedurende de eerste etappe en 
handhaaft vervolgens de toepassing van 
het beginsel van gelijke beloning voor 
mannelijke en vrouwelijke werknemers 
voor gelijke arbeid. Onder beloning in de 
zm van dit artikel dient te worden ver
staan het gewone bazis- of minimumloon 
of -salaris, en alle^ overige voordelen in 
geld of in natura die de werkgever direkt 
of indirekt aan de werknemers uit hoofde 
van zijn dienstbetrekking betaalt. « Deze 
tekst is, zoals de rest van het artikel 
trouwens, een beetje te zeer gericht op 
het uiterst gemakkelijk te omzeilen begin
sel : Gelijk loon voor gelijk werk in de
zelfde funktie. 

Hoe dan ook, volgens de bepalingen van 
het EEG-Verdrag moest dit begmsel wer
kelijkheid worden tijdens de eerste etap
pe van het tot stand komen van de EEG. 
Deze eerste etappe verviel op 1 januari 
1962 en iedereen kan zelfs vandaag nog 
zien wat het onderscheid is tussen de 
grote woorden van een internationaal ver
drag en de kleine feiten van elke werk
dag. 

De tweede juridische grond waarop men 
zich kan beroepen om de gelijkheid in be
loning af te dwingen tussen mannelijke 
en vrouwelijke werknemers is het Bel
gisch Arbeidsrecht en meer bepaald art. 
47^bis van de wet van 12 april 1965 be
treffende de bescherming van het loon 

der werknemers. Zich op deze wet beroe
pend 'kan elke werknemer inderdaad bij 
de bevoegde rechtsmacht een aktie in
stellen ertoe strekkend het beginsel van 
de gelijke bezoldiging tussen mannelijke 
en vrouwelijke werknemers te doen toe
passen. Eigenaardig genoeg schijnt de 
wetgever het met deze mooie beginselen 
niet tegenstrijdig te vinden dat er, op het 
stuk van de werkloosheidsvergoedingen, 
wel degelijk een onderscheid gemaakt 
wondt volgens het geslacht van de werk
loze. 

Tot zover de wetgeving. De werkelijkheid 
is, zoals reeds gezegd, iets anders. Direk-
te loon^diskriminaties zijn weliswaar geen 
algemeen verschijnsel meer. IVIaar de 
mens is vindingrijk, de werkgevers inbe
grepen. De ongelijkheid tussen mannen 
en vrouwen in onze bedrijven en admini
straties uit zich dus op andere terreinen 
dan dit van de lonen. De pozitie van de 
ongeveer 35 miljoen in het beroepsleven 
staande vrouwen van de EEG-landen wordt 
vooral gekenmerkt door een sterke kon-
centratie van vrouwen in de dienstverle
nende sektor en in de minder geschoolde 
en lager betaalde funkties. 
Vooral drie faktoren hebben een belem
merend effekt op de toegang van de 
vrouwen tot de arbeidsmarkt. Fantazieloze 

beroepskeuze-voorlichting en beroepsop
leiding doen jongere vrouwen dikwijls be
landen in baantjes die weinig of geen toe
komst bieden. In de tweede plaats ziet 
de werkgever in een solliciterende jonge 
vrouw dikwijls een werknemer die veel 
zal verzuimen en dit beperkt haar kans 
op promotie. In de derde plaats ziet de 
vrouw tussen de 30 en 40 jaar die na lan
ge afwezigheid opnieuw aan het werk 
wil , zioh geplaatst voor psichologische 
en/of professionele moeilijkheden. 
Van EEG-zijde werd vorig jaar gewezen op 
twee belangrijke stappen die ondernomen 
moeten worden om tot gelijke behande
ling tussen mannen en vrouwen te ko
men : 
1. Aktie op een breed front ter bestrij
ding van de vooroordelen tegen de vrij
heid van keuze voor de vrouw op de ar
beidsmarkt ; 
2. Daadwerkelijke erkenning van de bre
dere sociale dimensie van het moeder-
shap, zodat vrouwen in staat worden ge
steld om hun gezinsverantwoordelijkheid 
in overeenstemming te brengen met hun 
beroepsverzuchtingen. 
Deze doelstellingen zullen slechts traag 
kunnen verwezenlijkt worden. Want zon
der zwarte pessimist te zijn, moet ieder
een toch toegeven dat onze huidige maat
schappij niet helemaal is zoals ze zou 
moeten zijn : Ze is niet kind-gezind, ze is 
evenmin vrouw-gezind. Zou ze misschien 
toch alleen maar ik-gezind zijn ? 

Willy Cobbaut 
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VROUWENARBEID 

Behalve de moederschapsbescherming [zie rubriek 
111/06) bevat de wet van 16.3.71 nog belangrijke 
bepalingen i v m. vrouwenarbeid op het stuk van 
voor vrouwen verboden arbeid en op het stuk van 
nachtarbeid. De bescherming van de wet strekt zich 
uit tot alle werkneemsters, deze tewerkgesteld in 
de privé-sektor én deze tewerkgesteld in de open
bare sektor. 

I. Verbod bepaalde arbeid te verrichten. 

Het is verboden vrouwen te werk te stellen aan 
— ondergrondse arbeid in mijnen, groeven en gra-

verijen , 
— schilderwerken waarbij een te grote hoeveel

heid loodwit, loodsulfaat e.d. gebruikt wordt ; 
— werken waarbij lasten van meer dan 27 kg moe

ten gedragen worden ; 
— werken waarbij regelmatig lasten van meer dan 

15 kg moeten gedragen worden ; 
— handenarbeid bij grondwerk, op- en/of uitgra-

vingswerken ; 
— handarbeid in persluchtcaissons. 

II. Nachtarbeid. 

In algemene regel is nachtarbeid (tussen 20 en 6u) 
voor werkneemsters verboden. Voor werkneemsters 
van minstens 18 jaar bestaan veel uitzonderingen 
op deze regel. 

a) Privé-sektor. 

— tot 22u : dienstboden, handelsvertegenwoordi
gers, nieuws- en reisagentschappen, landbouw-
werk, e.a. ; 

— tot 23u : ondernemingen voor groentenkonser-
ven en voor bevroren en diepgevroren groenten, 
schoonmaakwerken, avondleergangen ; 

— tot 24u : hotels, motels, spijshuizen, drankslijte
rijen (die niet ressorteren onder het NPC Hotel
bedrijf], kleinhandel van brandstoffen en/of 
olie, bioskopen ; 

— tot 1u : personenvervoer te land ; 
— zonder beperkingen : o.a. foorondernemingen, 

artsen, tandartsen, apotekeressen, werkneem
sters in schouwspelondernemingen en openbare 
vermakelijkheden, joernalisten, filmbedrijf, para
medisch personeel, varend personeel te water 
of in de lucht. 

PS : voor ondernemingen die ressorteren onder het 
NPC Hotelbedrijf gelden andere normen. 
b) Openbare sektor. 
Nachtarbeid is geoorloofd, in zover de behoorlijke 
inrichting van de diensten zulks vereist, voor be
paalde kategorieën werkneemsters van ten minste 
18 jaar, tewerkgesteld door de Staat, de provincies, 
de gemeenten en de openbare instellingen die er
onder ressorteren, onder bepaalde voorwaarden. 
c) Gemeenschappelijke bepalingen. 
Nachtarbeid van werkneemsters die ten minste 16 
jaar oud zijn, is toegelaten met het oog op de deel
neming aan toneelvoorstellingen in de schouwspel
ondernemingen en openbare vermakelijkheden. 
III. Loongelijkheid. 
Elke werknemster kan zich tot de bevoegde recht
banken wenden om toepassing te eisen van het 
gelijkheidsbeginsel inzake lonen tussen mannen en 
vrouwen. 

Cw. 

Q>. DOKUMENTATIE 

BETAAL 

DE FISKUS 

NIET TE VEEL ! 

Het aangifteformulier voor de personen
belasting, noch het daarop volgend aan
slagbiljet zijn in feite sociale dokumenten. 
Ze worden trouwens uitgestuurd door 
het Ministerie van Financiën. Maar aktu-
eel zijn ze wel, en onsimpatiek uiteraard 
ook. Niemand betaalt graag belastingen, 
ook al is zulks de meest normale zaak 
ter wereld. Betalen moeten we dus, 
vooral omdat voornoemd Ministerie van 
Financiën uiterst sekuur georganizeerd 
IS en niel: de gewoonte heeft iemand te 
vergeten. 
Belastingen behoren tot de meest be
sproken onderwerpen tussen de burgers 
van dit land. Eigenaardig is daarom wel 
dat populaire publikaties over dat onder
werp eerder schaars zijn. In de ons om
liggende landen, verschijnen reeds lang 
ieder jaar vele uitgaven op het terrein 
der inkomstenbelasting en ze kennen daar 
een grote belangstelling. Deze vaststelling 
heeft er de uitgeverij Elsevier-Sequoia 
toe aangezet een gids voor het invullen 
van de aangifte inzake personenbelasting 
op de markt te brengen. Dat gebeurde 
voor de eerste maal in 1975 en deze gids 
kende een overweldigend sukses : tussen 
februari en mei 1975 werden meer dan 
50.000 eksemplaren ervan verkocht ! 
Dit jaar verscheen de tweede editie dus 
en hier ligt ze dan : « Elseviers Belasting-
Almanak 1976 », zijnde de komplete gids 
voor de personenbelasting 1976 voor het 
invullen van de aangifte-vragenlijst, de 
gewone aangifte, de volledige aangifte 
en de aangifte voor niet-verblijfhouders. 
De auteurs van deze Almanak zijn A. 
Wiams en R. Schollaert. 
Elseviers Belasting-Almanak is een uiter
mate volledig en zeer bruikbaar boek van 
144 bladzijden, groot formaat van 18 op 
26 cm en elke bladzijde dichtbedrukt 
met kleine letter. 

De volledigheid van deze publikatie zal 
de lezer onmiddelijk duidelijk zijn aan 
de hand van eert beknopt inhoudsover
zicht : na voorwoord en inleiding, wordt 
de gewone aangifte vak per vak onder 
handen genomen, wat ongeveer veertig 
bladzijden beslaat. Na de nodige uitleg 
i.v.m. de zgn. aangifte-vragenlijst, is het 
de beurt aan de volledige aangifte, die 
eveneens vak per vak bekeken wordt, 
wat ongeveer twintig bladzijden in beslag 
neemt. In een viertal bladzijden komt de 
aangifte der niet-verblijfhouders aan de 
beurt, waarna enkele belangrijke punten 
ter sprake worden gebracht in afzonder
lijke hoofdstukken bedrijfslasten (elf 
bladzijden) ; meerwaarden (vier bladzij
den) ; administratieve beschikkingen ; de 
fiskus en de verkoop van onroerende 
goederen ; de fiskus en uw vermogen. 
Om iedereen toe te laten zelf te bere
kenen wat hij dit jaar als belastingen zal 
te betalen krijgen, beginnen daaromtrent 
op blz. 98 « Algemene beschouwingen », 
op blz. 103 gevolgd door het belastingba-
rema voor 1976. Het boek wordt besloten 
met een reeks voorbeelden, gevolgd 
door de per 100 Fr. uitgewerkte forfaitaire 
bedrijfslasten, een alfabetisch inhoudsre-
gister en de nu reeds gekende wijzigingen 
voor het belastingjaar 1977. 
Zoals reeds gezegd, deze publikatie is 
niet alleen volledig, ze is ook zeer bruik
baar. Het administratief jargon wordt 
voor iedereen duidelijk gemaakt, voor 
loon- en weddetrekkenden, voor hande
laars en vrije beroepen, voor gepensio
neerden, voor eigenaars van onroerende 
goederen. 

Elseviers Belasting-Almanak zal opnieuw 
een besteller worden en hij wordt als 
dusdanig ook aangekondigd. Een van de 
publicitaire slogans willen we U niet ont
houden . « Ken uw rechten inzake belas
tingen. De hoofdkontroleur zorgt wel voor 
uw plichten I » 

Aanbevolen ! 

A. Wiams en R. Schollaert - * Elseviers 
Belasting-Almanak 1976 » - Paperback 
18 X 26 cm - 144 blz. - 165 Fr. - Üitg. 
Elsevier-Sequoia, Brussel. 
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KONCRESDAC, ANTWERPEN 4 APRIL 1976 

DE GEMEENTE. BOUWSTEEN VOOR EEN FEDERAAL VLAANDEREN 
De gemeente is de politieke struktuur die het meest nabij staat aan 
de konkrete leef-, woon- en werkomgeving van de mens. Z\\ moet de 
levenskrachtige basis zijn waarop de volgende bestuursniveaus kunnen 
steunen en verder bouwen. 
Het is hier dat de « vermenselijking » van het ingewikkelde raderwerk, 
dat we samenleving noemen, moet beginnen. Inderdaad, bij de uitbouw 
van heel wat strukturen en infra-strukturen is de « maat » van de mens 
dikwijls verloren gegaan, zodanig zelfs dat wi) getuigen zijn van heel 
wat vervreemdingsverschijnselen. En dit niettegenstaande de schone 
slogans, in de aard van « de mens centraaf », of « omdat mensen be
langrijk zijn ». 
Strukturen moeten aangepast worden aan de mens en zijn samenleving, 
en niet omgekeerd. 
Maar voor ons, volksnatlonalisten, !s gemeentebeleid meer dan de 
uitbouw van strukturen, diensten en voorzieningen. Die zijn er nodig, 
maar het gaat om meer. 
Waar het vooral op aan komt is dat de bestuurders die zich geroepen 
voelen en die wij kiezen de nodige kwaliteiten bezitten voor een open 
en dienstbare houding in het belang van het welzijn van de gemeente
lijke samenleving. 

De bezirming over ons gemeen
telijk programma, zoals uitgewerkt 
in ons kongres van 1970 staat 
centraal op onze kongresdag. Dit 
wordt thans getoets aan de rea
liteit van 1976. 
In de voormiddag zijn er 4 sektle-
vergaderlngen volgens belangrijke 
uitzichten van het gemeentebe
leid : 
1. aanpak In de fuziegemeenten, 
2. sociaal welzijn, 
3. omgevingszorg, 
4. pluralisme en verdraagzaam
heid. 

In de namiddag is er een dia
montage voorzien en de program-
marede en slottoespraak. 

AANPAK 
IN DE FUZIEGEMEENTE 

Door de samenvoegingen werd 
praktisch geen aandacht besteed 
aan de kleine delen in deze nieu
we grote gemeenten. Hierdoor 
dreigt het menselijk aspekt, de 
opbouw van een leefbare gemeen
te in verdrukking te komen. De 
VU wil op deze uitdaging een 
klaar antwoord geven : 

% Het gevaar dat het logge ge
meentelijk apparaat de mens ver
drukt en de inwoner verloren 
loopt In de doolhof van admini
stratieve diensten zal hem nog 
verder afhouden van het gemeen
telijk beleid. 

0 De VU wil dat de gehele be
volking nauw betrokken wordt bij 
het gemeentelijk beleid. De VU 
wil dat de bevolking inzicht krijgt 
en mee kan oordelen. De bevol
king draagt mede verantwoorde
lijkheid en moet op elk vlak daad
werkelijk kunnen participeren 

% De samenvoegingsoperalie 
biedt ons de gelegenheid opni^'uw 
vanaf de basis te beginnen . de 
gemeente een nieuwe menselijke 
dimensie te geven, het gemeente
lijk beleid als een participatiebe
leid uit te bouwen. 

SOCIAAL WELZIJN 

De welvaartstaat is er voor een 
groot deel van de bevolking in ge
slaagd meer welstand en komfort 
te brengen Door een steeds meer 
en verder uitgebouwd net van so
ciale zekerheid en sociale voorzie
ningen, wordt de beveiliging tegen 
zekere risiko's en de dienstverle
ning aan personen en groepen 
groter. 

Nochtans is de maatschappij er 
nog steeds niet in gelukt de stap 
te zetten van welvaart naar echt 
welzijn, waar het geluk van de 
mens primeert. 

Meer en meer komen er niet-ma-
teriéle noden aan de oppervlakte, 
of komen er menselijke en psichi-
sche behoeften in verdrukking. 
Konkrete maatregelen ter bevor
dering van welvaart en welzijn 
moeten hun plaats krijgen in het 
algemeen beleid. 

Dit beleid moet in de eerste plaats 
voorkomen dat personen in nood
situaties terechtkomen en desge
vallend moet deskundige hulp ge
boden worden. Maar het zou ver
keerd zijn het programma uitslui
tend op noodgevallen af te stem
men. 

Sociale problemen moeten in hun 
juiste verhouding worden bena
derd en gezien worden vanuit de 
gezichtshoek van wat er in de an
dere sektoren van het beleid ge
beurt. 

OMGEVINGSZORG 

Onze omgeving bepaalt in een 
sterke mate of wij ons al dan niet 
gelukkig geborgen weten. Veel 
beleidsfacetten kunnen uiteraard 
bijdragen tot het behouden of in 
de hand werken van een mens
waardige omgeving. 

Wij denken hierbij aan volgende 
faktoren : 

— ruimtelijke ordening, 

— stedebouw, 

— stadsrenovatie, 

— huisvesting, 

— vernieuwbouw, 

— restauratie van het bouwkun
dig erfgoed, 

— openbare nutsvoorzieningen, 

— infrastruktuur, 

— voorzieningen voor groen-, re-
kreatie- en milieubeveiliging 

Veelal spitst het beleid zich toe 
op één of meerdere van deze sek
toren Een globale visie op of een 
geïntegreerde aanpak van de om
geving als geheel komt al te zel
den voor. 
Niettemin vormen een algemene 
visie en een algemeen beleid een 
eerste vereiste om tot afdoende 
resultaten te komen. 

PLURALISME 
EN VERDRAAGZAAMHEID 

De geschiedenis van ons volk, de 
trage opgang van onze nationale 
ontvoogdingsbeweging is dikwijls 
pijnlijk bepaald geweest door reli
gieuze, filosofische, partijpolitie
ke machtspolitiek en onverdraag
zaamheid. 

Vlaams-nationalisten, die het stof
felijk en geestelijk belang, de he
le menselijke ontplooiing in vrij
heid van alle volksgenoten moeten 
behartigen zullen vooropgaan In 
een daadwerkelijke verhouding 
van filosofische en politieke ver
draagzaamheid De eerbied voor 
de opvattingen en de fundamen
tele rechten van elke Vlaming op 
nationaal vak in ons pluralistisch 
programma uitvoerig vastgelegd, 
kan op talloze terreinen daadwer
kelijk gestalte krijgen in ons ge
meenteprogramma en vooral in 
ons optreden op het vlak van de 
gemeente-politiek. 
Daar kunnen wij het eerst geroe
pen worden tot bestuursverant-
woordelijkheid Daar kan men de 
woorden uit programma's testen 
aan een effehtief optreden. On
derwijs, kuituur, benoemingen, be
scherming van minderheden, sub
sidiëringen en toekennen van al
lerlei gemeentelijke voorzienin
gen (sociale woningen, bejaarden
hulp, jeugdzorg) moeten omhoog-
getild boven partijschap en voor
keursbehandeling. 
Uit deze kongresdag moet de no
dige bezieling stralen om aan onze 
afdelingen het nodige entoesias-
me en vertrouwen mee te geven 
om konkreet in hun eigen gemeen
te, weze deze al dan niet samen
gevoegd, met een eigen en groot-
menselijk programma de verkie
zingen ie kunnen winnen. 

LUTGART DE BEUL, 
Studiedienst VU. 

PROGRAMMA 

Voormiddag : 

lOuOO : Inleidende rede, samenvatting en situering van de 
algemene programmadag door de voorzitster me
vrouw An Gysen-Demeester, gemeenteraadslid. 

10u30 : Indeling in 4 sektievergaderin^en. 
Specifieke uitzichten van het gemeentebeleid. 
— Aanpak in de fuziegemeenten. 
— Sociaal welzijn in de gemeente. 
— Omgevingszorg. 
— Pluralisme en verdraagzaamheid. 

ISuOO : Lunchpauze. 

Namiddag : 

14u30 : Plenaire vergadering, besluitvorming. 
Verslag door de voorzitter. 

14u45 : Diamontage : 
— Een gemeente voor de mens. 

— De kijk van de VU op het gemeentebeleid. 

15u45 : Programmarede door kamerlid André De Beul. 

16u30 : Slottoespraak door partijvoorzitter Hugo Schiltz. 

17u00 : Einde. 
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1. Kris Versyck, Cent 
2. Georgette De Kegel, Ninove 
3. Bert De Cremer, Denderhoutem 
4. Jef Nagels, Oostende 
5. Juul Moens, Antwerpen 
6. jef Vinex, Erps-Kwerps 
7. Joris Depré, Tervuren 
8. Geert Bourgeois, Izegem 
9. Jan Caudron, Aalst 

10. Koen Van Meenen, Neusden 
11. Bob Rijckbosch, Deinze 
12. Jozef Labaere, Kortrijk 
13. Daniel Denayer, Aalst 
14. Jan Roux, Genk 
15. Anny Lenaerts, Wilrijk 
16. Theo Beenders, Zaventem 
17. Ferre De Beuckelaer, Kontich 
18. Raf Lintermans, Veurne 
19. M. Van Langendonck, St-K.-Wave 
20. Roger Vandenbiicke, leper 
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296 
269 
258 
249 

r208 
194 

MAART 

25. Merkserri : VUJO-ledenvergadering in Ontmoetingscen
trum, Bredaöaan 298, 1e verdiep, om 20u. 

26. Herenthout : Senator Fr. Van der Eist spreekt over 
« Vlaams Nationalisme » om 20u in de Nieuwe Kroon, 
Markt. 

26. Mortsel : Dia-avond over onze vroegere wandelingen en 
aktiviteiten, om 20u m Centrum St-Lodewijk. 

20 Broechem : Fusiebal Broechem-Emblem-Ranst-Oelegem 
in de nieuwe Parochiezaal, Oeiegem, om 20u30. 

27. Bonheiden : 8ste lentebal met Georgia Brown in zaal 
Alcazar, Puursestwg 25, om 21 u. 

27. Kontich : 2de karnavalbal om 20u30 in Parochiecentrim, 
Magdalenastraat. Gratis tombola voor verklede perso
nen. 

23. Merksem : Kinder-karnavalfeest om 15u in zaal Tiil. In
gericht door Vrouwen van Vandaag. 

28. Antwerpen (arr.) : Kolportagetocht in de gemeenten 
Rumst, Reet en Terhagen. Verzamelen om lOu op het 
Kerkplein te Rumst. 

31. Boom : Hullebroeck-avond om 19u. 

30. Antwerpen : Hugo Schiitz behandelt het tema « Heeft 
de Vlaamse Beweging nog zin ? », om 20u in zaal C02 van 
Ufsla, Prinsstraat. Een Initiatief van Dosfellnstituut en 
VNSU. ' 

APRIL 

2. Ekeren : Ledenvergadering om 21 u in het Ekershof, 
Groot Hagelkruis 6 /1 . Dagorde : open gesprek met de 
leden over de nakende gemeenteraadsverkiezingen. 

2. Nijlen : Lentekoncert door VU-fanfare-drumband Kern-
penland in zaal Nilania, Kesselsteenweg, om 20u30. 

2. St-Katelijne-Waver : Lenterecital om 20u in St-MIchiels-
kasteel, Groenstraat. VUVA organiseert het In samen
werking met Pro Civitate. Werken mede : Guy de Mey 
met werken van Schubert en Beethoven, het duo Menier-
Vandergugten. Inkom : 30 fr. 

3. Boom : Gezellig samenzijn in het WIphuis om 20u. 
3 Merksem : Afdelingsbal om 20u30 in zaal De Garve, 

Van Praetlei. 
3. Itegem : VU-bal In Parochiezaal. 
5. Boom : Wandeltrip VVVG in Neie. 
8. Antwerpen (arr.) : Arr. raad om 20u30 in lokaal Tref

punt te Deurne (dus niet op 9 april). 
9. Booischot : 3de Kleinkunstavond van VUJO om 20u in de 

Parochiezaal, Pijpelheide. Op het programma : Wim De 
Craene. Inkom : 60 fr. 

16. Duffel : Arr. raad in Giidenhuls, Stationsstraat 1. 
17. Nijlen : Kinder-Paasfeest van 14tot 17u in zaal Nilania. 
21. Merksem : Kernvergadering om 20u30 in Ontmoetings

centrum, Bredabaan 298. 
22. Merksem : VUJO-ledenvergadering om 20u30 in Ont

moetingscentrum, Bredabaan 298. 
23. Merksem : Gezellig samenzijn met etentje in zaal Tijl, 

Bredabaan 298, om 20u30. Georganiseerd door de Vrou
wen van Vandaag. 

23. Halle-Kempen : Vf-rbroederingsbal met St-Antonius-Brecht 
en Zoersel, om 20L:'^0, in het café Bakkershof, Eikenlaan. 

23. Mortsel : Len te fe f t om 20u in het Atrium, Hof van 
Rieth. Breugelavor ;egen de prijs van 130 fr. 

24. Duffel : VU-bal in h . . Gildenhuis met het show- en dans
orkest De Sioux. 

25. Boom : Wandelkoncert met harmonie Kempenland. 
25. Wilrijk : Natuurwandeling naar Blaasveld-Broek. Samen

komst om 13u, Blasveld, Broektsraat (grote parking). 

ANTWERPEN 

BERICHT AAN ALLE AFDELINGEN 
Vanaf 1 april a.s. geldt een nieuw werkschema voor het re-
daktionele werk. 
Alle afdelingsbesturen worden vriendelijk verzocht hun be
richten voor de rubriek « Wij in de Volksunie » (bewegings-
leven) vanaf die datum ten minste een volle week vóór de 
publlkatiedatum op de redaktie te bezorgen. 
Konkreet wil dit zeggen : ten laatste de donderdagmorgen 
van de week vóór de dag waarop het bericht moet verschij
nen. 
De redaktie kan de opname van later toegestuurde berich
ten niet meer waarborgen. 

ANTWERPEN (Stad) 

VUJO 
Voor meer informatie : telefo

neer of schrijf naar Erika De Mot
te, vertegenwoordigster van VUJO 
in het afdelingsbestuur van Antw. 
Stad. Tel. 42.26.84, Venezuelastr. 
6/91, 2030 Antwerpen. 

STEUN VOOR VERKIEZINGSJAAR 
Onze bankrek. 404-3036801-74 

van VU-Antw. Stad. Verder kan u 
ook op ons sekretariaat de steun-
lijst intekenen. U kan ook uw bij
drage leveren bij een onzer man
datarissen uit uw buurt, of bij 
een onzer bestuursleden. 

KONTAKTBLAD 
Het blad voor de leden, wordt 

tot de gemeenteraadsverkiezingen 
vervangen door een meer propa
gandistisch nummertje. Het zal 
« Pagadder » heten en haast om 
de maand verschijnen. Het zal 
ook • alle bussen van de stad 
gestoken worden. 

BERCHEM 
BETOGING 28.3.76 BRUSSEL 

Op 28 maart roept TAK weet 
alle bewuste Vlamingen te Brus
sel samen, om er te betogen voor 
o.m. de toepassina van de Belgi
sche taalwetten en voor de alge
mene Vlaamse eisen waarvoor 
destijds ook de grote kultuurvere-
nigingen op straat kwamen. 

Verzameling : Brussel, Arduin-
kaai, om 11 u. 

Vanuit Berchem rijdt er een bus, 
die om 9u15 aan Berchem Kerk 
vertrekt. Inschrijven bij Erwin 
Brentjens, Van Vaerenbergstraat 
63, tel. 39.10.74, uiterlijk vóór 25 
maart. 

EKEREN 
GEMEENTEVERKIEZINGEN 

VU-medewerkers en -mede
werksters zijn steeds welkom in 
onze afdeling. Gelieve zich te 
wenden tot het VU-sekretariaat, 
Geestenspoor 72, tel. 41.04.41. 

HOVE 

NAKLANK VU-BAL 
Ons VU-bal van 13 maart is 

werkelijk een sukses geworden ! 
We danken de vele aanwezigen 
die zorgden voor de goede sfeer 
en onze afdelingskas gespijsd 
hebben. Dank ook aan onze mid
denstanders die meer dan 200 
prijzen hebben geschonken voor 
onze reuze tombola I Koop dan 
ook bij voorkeur bij onze adver
teerders en schenkers. 
TAK-BETOGING 

Wie meegaat op 28 maart neme 
dringend kontakt met één onzer 
bestuursleden of tel. 55.65.46. 
ABONNEMENT « WIJ » 

Wie adressen heeft voor kandi
daat « Wij «-lezers, geve die door 
aan de bestuursleden of tel. 
55.65.46. 

MERKSEM 
VUJO 

Graag zou VUJO-Merksem een 
eigen dokumentatie- en informa
tiecentrum inrichten, waarvan 
iedereen, die zich hiervoor inte
resseert, gebruik kan maken. De 
dokumentatie zou uit allerhande 
tijdschriften en brochures moeten 
bestaan. Daar zij echter over on
voldoende financiële middelen be
schikken om zich op alle mogelij

ke uitgaven te abonneren, doen 
zij een beroep op allen die hun 
tijdschriften, na lezing, wegwer
pen, om hen te verzoeken dit 
voortaan niet meer te doen, maar 
ze te bezorgen in Vlaams Huis Tijl 
of bij J. De Scheerder, dr. M. Tim
mermanslaan 51. Alles is wel
kom, maar ze dachten vooral aan: 
gemeente- en nationale politiek, 
vakbondspitgaven, ontwikkelings
hulp en uitgaven zoals bv. Nieuw 
Vlaanderen, VTB-nieuws e.d. Zij 
danken allen reeds bij voorbaat 
voor de medewerking. 

MERKSEM 
DR BORMSHERDENKING 

Op zondag 11 april zal de jaar
lijkse dr Bormsherdenking door
gaan. Na de h. mis in de St-Barto-
lomeuskerk (Oude Kerk) om lOu 
zal in optocht naar het kerkhof 
worden opgestapt, waar iedereen 
de gelegenheid zal krijgen een 
persoonlijke bloemenhulde aan het 
graf te brengen. Na deze bloe
menhulde wordt samen gekomen 
in het Gemeentepark, waar Karel 
Dillen de gelegenheidstoespraak 
zal houden. 
BLAUWVOETMARSMARATON 

Voor de 7e maal reeds gaat op 
zaterdag 10 april om 10u de 
Blauwvoetmarsmaraton voor de 
jeugdbewegingen en jeugdgroepen 
door. De rugnummers kunnen 
vanaf 9u worden afgehaald in zaal 
Tijl, Bredabaan 298. Inschrijvin
gen kunnen nog steeds gebeuren 
bij Jan Leys, Van Praetlei 115 te 
2060 Merksem. 

TURNHOUT (Arr.) 
TAK-BETOGING 

VUJO legt natuurlijk een bus in. 
Haltes : Balen 9u, Mol 9u15, Geel 
9u30, Herentals 9u50. 

Andere gemeenten spreken on
derling af om zich naar de stop
plaatsen te begeven. 
DOSFELKURSUS . 

Arendonk : « Politieke basis
werking en de gemeentepolitiek». 
Inleider : kamerlid Jo Belmans. 
Op 31 maart In Gemeenteschool, 
Schoolstraat, Arendonk. 

Herenthout en Hulsthout 
« Vlaams-Nationalisme op weg 
naar Vlaamse Staat ». Inleider : 
te Herenthout senator Frans Van 
der Eist en te Hulshout kamerlid 
Willy Kuijpers. Vrijdag 26 maart 
Om 20u in De Nieuwe Kroon, 
Markt 8, Herenthout en op don
derdag 1 april om 20u in de Pa
rochiezaal te Hulshout. 

Meerie en Noorderkempen 
« Ruilverkaveling en lanschapsbe-
houd ». Inleiders : G. t'Jonck, di-
rekteur van ruilveVkaveling en 
kamerleden Jo Belmans en Ludo 
Sels. Maandag 29 maart om 20u 
in De Posthoorn, Kerkstraat, Meer-
Ie. 

Geel : « Spreken in het open
baar ». Inleider : Johan Beke, di-
rekteur Dosfelinstituut. Woensda
gen 28 april en 5, 12 en 19 mei, 
telkens om 20u in Toerist, Markt 
60, Geel. 

WOMMELGEM 
TAK-BETOGING 

Autobussen opstappen te 
Berchem kerk, 9u30 ; Mortsel, oud 
gemeentehuis, 9u45 ; Edegem, 
hoek Boudewijnlaan- Drie Eiken
laan, 9u50 ; Kontich, 10u. 

Plaatselijke inlichtingen : Jan 
Verduyckt, Antverpiastraat 6 en 
Staf Van Looveren, Welkomstraat 

116, die « mogelijk » voor ver
plaatsing kunnen zorgen. 
KWISAVONDEN 

Op datums 6 en 9 april (telkens 
vrijdag) in zaal Keizershof, Das-
straat 24 (Centrum) en stipt te 
20u heeft de tweede uitgave 
« Kwis voor Wommelgemse Ve
renigingen » plaats. Niet minder 
dan tien verenigingen dingen mee 
voor de prijzen : heemkundige 
kring De Kaeck, koninklijke har
monie De Verbroedering, Wom
melgemse Atletiekvereniging, 
Wommelgemse Turners, biljart-
klub Willen Is Kunnen, tafelten-
nisklub Wommelgem, supporters-
klub Luc Govaerts, Davidsfonds, 
volleybalclub Donar 

Supporters én deemert>cs.-* ; let 
wel, de kwis loop over twee vrij
dagen. Op één vrijdag, met tien 
ploegen kan niet ! 

COMMISSIE 
VAN OPENBARE ONDERSTAND 

VAN ANTWERPEN 
PLAATSEN VAN KLERK 

De bediening van klerk wordt 
openverklaard. 

Aanvangswedde : 21.699 fr. of 
22.437 fr. bruto per maand, naar
gelang de kandidaten gerechtigd 
zijn op standplaatsvergoeding of 
op haardtoelage. 

Een vergelijkend examen zal af
genomen worden, waarna een 
werfreserve zal worden aange
legd met een geldigheidsduur van 
3 jaar, die zal aanvang nemen bij 
de benoeming van de eerst in 
aanmerking komende kandidaat 
der werfreserve. 

De kandidaten moeten een ge
tuigschrift van goed zedelijk ge
drag, dienstig voor openbaar be
stuur, inleveren ; de mannelijke 
kandidaten tevens een militieat
test. 

Leeftijdsvoorwaarden : de leef
tijd van 21 jaar bereiken en deze 
van 40 jaar niet overschreden 
hebben op 2.4.1976. Toepassing 
der wetten van 3.8.1919, 27.5.1947 
en 27.7.1961. 

Diplomavereisten : getuigschrift 
van lager middelbaar onderwijs 
of hiermede gelijkgesteld getuig-
schrif. Houd(st)ers van een diplo
ma opgesteld in een andere taal 
dan het Nederlands dienen onder
worpen aan een taalproef, In te 
richten door het Vast Wervings-
sekretariaat. 

Een bijzondere reglementering 
op de standplaatsverpiichting is 
van toepassing. 

Inschrijvingsrecht : 120 fr. 
Volledige voorwaarden en ver

plicht inschrijvingsformulier te 
bekomen op 7e Afdeling-Perso
neelszaken van de Commissie 
van Openbare Onderstand van 
Antwerpen, Maarschalk Gerard-
straat 2, Antwerpen (tel. 031/ 
31.58.86) en vanaf 5.4.1976 Lange 
Gasthuisstraat 39 (tel. 32.98.35 
en 31.09.70). 

De aanvragen dienen op het 
Secretariaat, Lange Gasthuis
straat 33, Antwerpen toegekomen 
te zijn uiterlijk op 9.4.1976. 

(advertentie) 

Brouwerij 
MOORTGAT 

B R E E N D O N K 
te l . ( 0 3 1 ) 8 6 . 7 1 . 2 1 

voor A L U w b ie ren 
en L imonades 

Bijhuizen : Cogels Osylei 73 
2600 Berchem-Antwerpen 

Tel. (031)36.10.11 
Deheegher Jan 

Ledeganckstraat 19 
Gent 

Tel. (091)22.45.62 
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BRABANT 
GEWEST NOORD 

21 april : financieel beheer in 
de gemeente. 

Deze aktlviteit gaat door in 
't Molenhuls te Malderen van 20 
tot 22u30. 

HALLE (Fed.) 

DOSFELiNSTlTUUT 

Kadervorming : 18 maart : ge
meentewet ; 27 april : financieel 
beheer in de gemeente. 

Beide aktiviteiten gaan door in 
het Gildenhuis, Leistraat 22 te 
Dworp, telkens van 20 tot 22u30. 

Beide aktiviteiten gaan door in 
het Vlaams Sociaal Centrum, Heu
velstraat 40 te Overijse, telkens 
van 20 tot 22u30. 

Inlichtingen kunnen bekomen 
worden bij de prov. verantw. voor 
Brabant, Hollaender B, Brusselse-
stwg 51a, Grimbergen, tel. 02/ 
269.27.68. 

ITTERBEEK 

FELICITATIES 

Op zaterdag 21 maart, de eer
ste lentedag, traden Lily Banck 
en Jan Van Malderen in het huwe
lijk. Het bestuur en de leden van 
de VU-ltterbeek wensen hen het 
allerbeste en feliciteren de ouders 
en de grootmoeder I 

JETTE 

VLAAMSE BOND 

VAN GEPENSIONEERDEN 

Op zaterdag 27 maart te 20u in 
de zaal Excelsior, Kerkstraat 10 : 
4de jaarlijks bal. Iedereen is wel
kom. 

Voorverkoop van kaarten : 60 
fr. Aan de kassa : 75 fr. 

KESSEL-LO 

CVP EN BSP TEGEN AMNESTIE 
Je kon een muis horen lopen 

tijdens de zitting van de gemeen
teraad te Kesseï-Lo van 18 maart 
j l . Schepen Van Itterbeek had een 
motie op de dagorde geplaatst 
over het wegwerken van de so
ciale gevolgen van de repressie. 
De tekst stemde nagenoeg over
een met die van de Antwerpse 
gemeenteraad. Burgemeester A. 
Dejonghe (CVP) opende het debat 
en vroeg aan de raadsleden de 
motie niet te stemmen omdat ze 
volgens hem niet ontvanke
lijk was. Hij was de mening toe
gedaan dat de huidige aktie olie 
op het vuur was en de zaak niet 
zou dienen. De heer R. D'Haese, 
schepen van financiën en kabi-
netslid van staatsekretaris Geens, 
verklaarde daarop dat hij de motie 
wel wenste goed te keuren. Ook 
gemeenteraadslid Herman Bruy-
ninckx (CVP) was voor de goed
keuring. 

De BSP, aangevoerd door Cyriel 
Van Mellaert, tweede op de BSP-
lijst voor Groot-Leuven en voor
zitter van de GOM Vlaams-Bra-
bant, keurde de motie af. Hij 
meende zelfs dat het beroep op 
de 'Koning niet kies was tegen
over de Vorst I Op dat punt werd 
hij bijgesprongen door een ander 
CVP-gemeenteraadslid en kerk
meester. 

Het debat dreigde zeer giftig te 
worden toen schepen Van Itter
beek verklaarde dat de amnestie 
een Vlaamse eis was en dat de 
kollaboratie een stuk tragiek is 
van de Vlaamse Beweging, omdat 
de Vlamingen in de Belgische 
Staat steeds als verdrukten moe
ten vechten voor hun rechten. 

Daarop vroeg de heer D'Haese 
de motie toch onontvankelijk te 
doen verklaren, omdat er geen 
eenparigheid was. Wat een vreem
de redenering ! Als de hele ge
meenteraad voor de motie ge
weest was, zou ze werkelijk ont

vankelijk zijn. Nu er geen eenpa
righeid is, is ze niet ontvankelijk ! 
U moet weten dat de heer D'Hae
se lid is van het Leuvense IJzer-
bedevaartkomitee en op de plaat
selijke CVP-lijst de VU vertegen
woordigde. De motie werd dan 
weggestemd met 17 stemmen te
gen 2 (Van Itterbeek en Bruy-
ninckx). Stemde evenzeer tegen 
de amnestiemotie, H. Vasina, eer
ste schepen, provincieraadslid en 
afgevaardigde-beheerder van de 
GOM voor Vlaams-Brabant. In ver
kiezingstijd geeft hij zich uit voor 
flamingant en pronkt hij met zijn 
lidmaatschap van het Vlaams 
Kruis. 

LEUVEN (Arr.) 

KOERDENHULP IN HET 
LEUVENSE 

Het Vlaamse Kruis, afdeling 
Leuven, onder leiding van de heer 
Gerard Instael, Naamsestraat 38, 
Leuven, werd bereid gevonden 
mede de Koerdische vluchtelingen 
te ontvangen. 

Vanaf oktober 1976 zullen zij 
dank studiebeurzen op normale 
manier hun universitair leven kun
nen volgen. Vanaf juli tot oktober 
kunnen zij een stoomkursus Ne
derlands volgen. 

Er blijft nochtans één moeilijk
heid : vanaf einde juni tot aan 
oktober zouden zij moeten kun
nen opgenomen worden in Vlaam
se families, die bereid zijn met 
hen het Nederlands in te oefenen 
en de materiële verzorging op 
zich te nemen. 

Wie zo een Koerdisch student 
gastvrij wil ontvangen, lean zich 
best aanmelden bij Elsie Suetens-
De Raadt, Maurits Noëstraat 21, 
3031 Oud-Heverlee. 

Het betreft hier allen jongens 
tussen 18 en 20 jaar. Zij komen 
uit de vluchtelingenkampen van 
Iran. Zij spreken naast het Koer
disch en het Arabisch, meestal 
vrij goed Engels. 

Gedurende de week volgen zij 

3 APRIL : GROOT ARR. BAL IN ZAAL PERGOLA, 
MELI-KOMPLEKS, HEIZEL, OM 21 UUR, MET HET 

VERSTERKT WALTRA-ORKEST. 
TEN BATE VAN DE VERKIEZINGEN IN DE 

AGGLOMERATIE BRUSSEL 

3. Vlezenbeek-Berchem : Etentje voor leden en bestuurs
leden en alle vrienden en kennissen in het lokaal De 
Vrede, Postweg 81, Vlezenbeek. Vanaf 18u. Ook op 4 
april vanaf 11u en op 5 april vanaf 18u. 

3. Itterbeek : Haantjeskermis vanaf 18u in parochiezaal 
van St-Anna-Pede. (Ook op 4 april vanaf 12u). 

3. Boutersem : Afdelingsbal in zaal Lemoine in Roosbeek, 
om 20u30, met het orkest The Bambinos. 

3. Pepingen : Haantjeskermis vanaf 18u in zaal Pierreux, 
Steenweg naar Ninove 67. (Ook op 4 april vanaf 12u). 

24. Ruisbroek : Pannekeoken- en uitsmijterskermis vanaf 15 
u in zaal Welkom, Stationsstraat 69. Ook op 25 april 
vanaf 15u. 

16 uur Nederlands aan de Univer
siteit. Vanaf oktober zijn hun on
kosten volledig gedekt door de 
studiebeurs. 

VILVOORDE (Fed.) 
DOSFELINSTITUUT 

Kadervorming : 23 maart : ge
meentewet ; 20 april : financieel 
beheer in de gemeente. In 
het CC van Strombeek-Bever, tel
kens van 20 tot 22u30. 

ZAVENTEM (Fed.) 

DOSFELINSTITUUT 

26 april : financieel beheer in 
de gemeente. Kursus gaat door in 
de Klub der Verenigingen (bij Jef 
Noblesse), Vilvoordelaan 63 te 
Zaventem 

Voor nadere inlichtingen zich 
wenden bij : Hollaender B, Brus
selsesteenweg 51a, Grimbergen. 

BAR RESTAURANT 

®e tKabeeme 
Kaasmarkt 157 - 1810 WEMMEL . Tel. (02)478.83.18 
Open vanaf 18u - gesloten op zondag 
Waardin . Julia van Mieghem-Van Cappellen. 

GEDACHTEN-MARKT ROND ANDERE OPVOEDINGSMETODIEKEN / LEUVEN 27 MAART 
Aan de rand roert er iets in de opvoedingswereld I Aarzelend gaan er 
reeds lang stemmen op om zowel de opvoeding in het gezin, als in de 
school en de jeugdbeweging grondig te vernieuwen. Voor sommigen 
is de vernieuwing en verandering een verlies van klassieke waarden, 
een afbreken van het gezag, het in-de-hand werken van verwarring. 
Anderen zijn reeds daadwerkelijk aan deze vernieuwingspogingen be
gonnen met alternatieve kinderkribben en schooltjes. Sommigen ver
dwijnen vlug, anderen gaan door en zullen blijven doorgaan en, wie 
weet, zullen ze niet ooit in de « geschiedenis van opvoedkunde » wor
den opgenomen ? 

Zaterdag 27 maart 1976 te Leuven 
in het kollege De Valk, Tiense-
straat, dit vanaf lOu tot 18u. 
Programma : gastsprekers, f i lm, 
diskussie, standjes, kinderwerk
winkel. 
Medewerkers aan dit initiatief zijn 
een paar groepen die in Vlaande
ren met één of ander opzet rond 
opvoeding werken : De Boom-
gaardgroep (Leuven), Kinderkaffee 
I en II (Leuven), Heiberggroep 
(Kessel-Lo), De Buurt (Gent), Kin
derboerderij Diggie (Brakel), Kleu
terschool De Weide (Aalst). 
Daarover ging kamerlid Willy Kuij-
pers even praten met Frans en 
Magda van Steenbeeck-Mampaey 
uit Rotseiaar die al jaren aktief 
zijn in jeugdbeweging, jeugdzorg 
en samen-wonen. 

W.K. : Wat bezielt nu eigenlijk de 
mensen die « alternatief » willen 
werken ? 

Frans : We willen een andervor-
mige opvoeding voorhouden als 
antwoord op de vragen en de no
den van de hedendaagse mens in 
de hedendaagse maatschappij. Dit 
antwoord zal anders zijn dan wat 
de traditionele opvoeding biedt. 

W.K. : Waar zit 'm dat probleem ? 

Magda : In de maatschappij 
waarin wij nu leven is echt veel 
onvrede. Er zijn de mensen met 
een handikap, de gastarbeiders, 
de bejaarden, de kinderen, de..., 
een eindeloze lijst I En er is de 
derde en vierde wereld. Politieke 
diskriminatie dus van mensen I 
Anderzijds zijn er ook reeksen 
overbruggingspogingen en korrek-
tiemechanismen om deze diskri
minatie op te lossen. Vanuit de 
opvoeding kan er veel vertrekken. 

W.K. : Hoe zie je dat ? 

Frans : Niet alleen maatschappe
lijke groepen worden gediskrimi-
neerd, ook een stuk van het mens
zijn zélf komt niet aan bod. Waar 
blijven de gevoelswaarden ? 

Als een kind een mens tekent 
dan schetst het een cirkel voor 
het hoofd, een streep die het lijf 
aanduidt en dan telkens een paar 
strepen die armen en benen aan
geven. 
Is dat ook niet het beeld van de 
huidige mens : het hoofd (ver
stand) is goed aangegeven en 
allesbepalend : de intellektuele 
mogelijkheden bepalen de sociale 
waardering en vandaaruit de zelf-
aanvaarding. Waar blijft het hart ? 
of m.a.w. waar zitten de gevoels
waarden ? Mag iemand gevoelens 
ervaren, doorleven, aanvaarden en 
in kommunikatietekens uitdruk
ken ? 

W.K. : Hoe beoordeel je dan de 
huidige opvoedingsmetoden ? 

Madga : De klassieke opvoeding 
slaagde er niet in de mensen be
wust te maken van deze maat
schappelijke en persoonlijke on
vrede. Door een overbeklemtonen 
van intellektuele prestaties en 
door een promotieritme van « de 
beste » te zijn houdt zij de huidi
ge maatschappij en het verenigde 
mensbeeld in stand. 
Kinderen worden opgevoed tot 
eigenbereidheid, zich meten met 
anderen in termen van meer- en 
minderwaarde. Ze ondergaan te 
veel « het voorbeeld » van ouders 
als machtsfaktoren, in afwachting 
van de tijd dat ze zelf weer deze 
faktoren gaan uitoefenen. 

Frans : We wensen een opvoe
ding waar •• meester » en « leer
ling » op grond van andere waar
den en kundes in relatie treden, 
waar het verstand niet hoger 
wordt aangeslagen dan het ge

voel, waar niemand er behoefte 
aan voelt zich te meten boven de 
anderen, maar gewoon zichzelf 
kan zijn, waar men de anderen 
niet als ballast beschouwt om vlug 
het promotieladdertje op te spur
ten, maar waar men zich voor el
ke mens verantwoordelijk voelt, 
hoe anders die ook mag zijn. 

W.K. : Een gedachte uit het volks-
nationalisme.... 

Frans : Inderdaad, een opvoeding 
waar mensen naar hun gemeen
schap toegroeien, zonder van 
zichzelf te vervreemden. Dan zal 
er geen diskriminatie meer nodig 
zijn om zich te « handhaven ». 
Gelijkwaardigheid zal de basis 
vormen van een rechtvaardige 
maatschappij voor rechtvaardige 
mensen. 

W.K. : In de Vlaamse beweging 
hebben we tientallen vooraan
staande vernieuwingspogingen ge
kend in de opvoeding, denken we 
maar even aan Frans de Hovre, 
aan de levensscholen, de volks-
hogescholen en aan de Vereni 
ging der Vlaamse Leerkrachten 
Werken jullie ook in deze stro 
ming ? 

Magda : Er zijn steeds mensen 
die « vernieuwend • werken. Toch 
vrezen we dat binnen de huidige 
strukturen er zoveel kompromis-
sen moeten gesloten, er zoveel 
moet besnoeid, dat die nieuwere 
gedachten rond opvoeding te wei
nig ruimte krijgen om te ademen. 
Daarom werken reeds enkele 
groepen buiten het bestaande, 
hoe moeizaam ook. Voor vele bui
tenstaanders lijkt het een (al dan 

niet naïeve) droom, een utopie 
of een dwaalspoor. 
Maar degenen die het doen, ge
loven er heel sterk in omdat ze 
geloven in een rechtvaardige 
maatschappij met evenwaardig
heid van gevoelens en verstand. 
Wie komt kijken zal weten wie het 
allemaal zijn, waarover het alle
maal gaat. 

MEDEGEDEELD 

LEUVEN (WVG) 

LENTEFEEST 

Dringende oproep tot al onze 
leden, vrienden en simpatisanten 
om deel te nemen aan het Lente-
feest ingericht door onze zuster
afdeling van Tildonk-Haacht, op 
zondag 4 april te 14u in de zaal 
« Onder de Toren » te Haacht. 
Deelneming in de kosten : 100 fr., 
voor eten en drinken naar belie
ven, het optreden van een bekend 
lokaal zangkoor en een groep hu
moristen.' Wie niet tijdig een 
plaatstje vindt in een wagen van 
een onzer leden kan de autobus 
Leuven-Haacht nemen aan het 
station om 12u50. 
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SOCIAAL DIENSTBETOON 
ANTWERPEN 

Volksvert. A. DE BEUL 
ANTWERPEN : VU sekretariaat, Stad-Ant 
werpen, Wetstr 12 tel 36 84 65 Elke 
maandag van 16 to t 19 u 
KONTICH : ic Alcazar », Mechelsestwg 2 2 , 
tel 57 1 3 52 
1ste en 3de donderdag van 19 to t 2C u 
BOOM : »Onthaal centrum « Nele », An t 
werpsestr 378 , tel 88 05 03 
1ste en 3de donderdag van 20 to t 21 u 
W I L R I J K : (ten huize van volksvert A De 
Beul) - Frans Nagelsplein, 18 Tel 27 15 44 
Elke maandag van 13 u to t 15u30 en van 
19u30 to t 21 u 

Volksvert. R. MATTHEYSSENS 
BROECHEM : lok « Frankenheem », Dorps 
plein 
1ste en 3de maandag van 19u 30 to t 20u 30 
BORSBEEK : Caté « Parking », hoek Wem 
gerstraat en Karel Soetelaan 
1ste maandag van 18u30 to t 19u30 
Cafe « Riviera » - Jos Reusenslei, 17 
3de maandag van 18u30 to t 19u30 
BRECHT : ten huize van dhr Alois Van Hoof, 
Lessiusstr 37 , tel 13 81 95 
2de w/oensdag van 20 to t 21 u 
WESTMALLE : ten huize van dhr Frans Dams, 
Maliebaan 40 , tel 12 04 52 
2de woensdag van 19 to t 20 u 

Sen. H. DE BRUYNE 
WIJNEGEM : « Vleminckhof J . Marktp le in 8 
(tel 53 89 26) 
1ste en 3de maandag van 19 to t 20 u 
BURCHT : ten huize van dhr Edw Lemmens 
l< Albertst r 62, tel 52 77 45 
Elke 3de dftisdag van 20 to t 21 u 

Volksvert. H. GOEMANS 
BERCHEM . ten huize van dr Goemans, 
Grote steenweg 86 , tel 39 02 30 
Elke maandag van 14 to t 16 u 
KAPELLEN . ten huize van dhr M Op de 
Beeck Wilgenstr 4 , tel 64 55 93 

2e en 4de donderdag van 20 to t 21 u 
K A L M T H O U T : ten huize van dhr Jef Bos 
mans. Korte Heuvelstr 35 , te l 66 74 59 

2de en 4de donderdag van 21 to t 22 u 
BRASSCHAAT : 1ste donderdag van de 
maand van 20 to t 21u30 
Afwisselende lokalen (zie berichtgeving on 
der afdel Brasschaat) 

VOLKSVERTEGENWOORDIGER 

JO BELMANS 
Eerste dinsdag van de maand 
VORST-KEMPEN : van 19u 30 to t 20 u 
De Vier Wegen, Klein-Vorst 
VEERLE : van 20u 15 to t 20u 45 De Wijn~ 
gaard. Dorp 
HULSHOUT : van 21 u to t 2 1 u 3 0 Duiven 
lokaal, Grote Steenweg, 135 
SAMSEL : van 2 1 u 4 5 to t 22u 15 De Pere 
boom, Vosdonken 
Tweede dinsdag van de maand 
KASTERLEE : van 19u 30 to t 20 u Breu-
gelhof, Geelsebaan 
WECHELDERZANDE : van 20u15 t o l 
20u 45 De Keyzer, Dorp 
HERENTALS : van 21 u to t 2 1 u 3 0 Kem 
penland Statieplein, 9 
HERENTHOUT van 2 1 u 4 5 to t 22u 15 
De Nieuwe Kroon, Mark t 
Derde dinsdag van de maand 
MEERLE • van 19u 30 to t 20 u De Post
hoorn, Kerkplein 

MEER van 20u 1 5 to t 20u 45 Heidegalm, 
Hoogstraatsebaan -
RIJKEVORSEL van 21 u to t 2 1 u 3 0 Pa
rochiecentrum, Dorp 
MERKSPLAS : van 2 1 u 4 5 to t 2 2 u 1 5 
Breugelhof Kerkstraat, 12 . 
Vierde dinsdag van de maand 
BEERSE . van 19u 30 to t 20 u ' t W i t t e 
Paard Vredestraat 

OUD-TURNHOUT : van 1 0 u 1 5 to t 20u 45 
Brouwershuls, Dorp 
ARENDONK : van 21 u to t 21 u 30 « V r i j 
heid » Vr i jhe id 92 
MEERHOUT : van 2 1 u 4 5 to t 2 2 u 1 5 
<t Weversberg », Weversberg, 41 

Senator W. JORISSEN 
Eerste maandag van de maand : 
MARIEKERKE 
Het dienstbetoon van senator Jorisen van da 
1 e maandag van apri l word t verschoven naar 
maandag 29 maart 
BORNEM . 19 u to t 20 u , Ontmoetings 
centrum « De Bron », Kapelstraat 71 

WILLEBROEK : Vlaams Ziekenfonds, Den-
dermondsesteenweg (Suykens) , van 2 0 • • 
to t 21 u - Tel 0 3 1 / 8 6 86 4 8 
TISSELT : Cafe « De Vlaamse Leeuw >, 
Westd i jk 37 , van 21 u to t 21u 30 Tel 
0 3 1 / 8 6 76 61 - Smets 

Tweede maandag van de maand : 
BOOISCHOT : Van de Broeck, Mechelbaan 
23 , van 18 u to t 19 u - Tel 0 1 5 / 2 2 22 86 
HERSELT 3150 : Bi j de M ike - Jozef GA
RENS, Bergom, van 19 u to t 20 u Tel . 
0 1 4 / 5 4 48 71 
HEIST O / D BERG : Cafe Amel ieke - Heist 
Goor, van 20 u to t 20u 45 - Telefoon 
0 1 5 / 2 4 19 61 
HOMBEEK : VU-Lokaal , Bankstraat via 
0 1 5 / 4 1 40 74 Jaspers, van 21 u t o t 22 u 

Derde maandag van de maand : 
VORSELAAR : Café , Bierhuis >, Kerk
straat 4 , van 18 u to t I S u 30 - Telefoon 
0 1 4 / 5 1 19 97 
HERENTALS : Cafe •: In de Zalm », Grote 
Mark t , van 1 8 u 3 0 to t 19u 15 - Telefoon 
0 1 4 / 2 1 11 17 
OLEN 2430 : T GEENS, Heikens 37 , van 
1 9 u l 5 to t 1 9 u 4 5 Tel 0 1 4 / 2 1 4 1 0 0 
NOORDERWIJK 2420 : bi j Marcel MER-
TENS, de Ghell incklaan 14, van 1 9 u 4 5 to t 
2 0 u l 5 Tel 0 1 4 / 2 1 17 83 
NIJLEN 2 2 6 0 . T A K LIER, Kerkple in, van 
20u 30 to t 2 1 u l 5 , telefoon via COOLS 
Herman ( 0 3 1 / 8 1 80 2 3 ) 

Andere dagen : thuis Louisastraat 31 -
2800 Mechelen Telefonisch af te spreken • 
0 1 5 / 4 1 35 9 6 . 

Senator C. VAN ELSEN 
Eerste vr i jdag 
BALEN : 19 u to t 19u 30 « D e Leeuwen >, 
Kerkstraat 57 (Berckmans, tel 31 20 42 

Tweede maandag 
EZAART : 1 9 u 1 5 to t 1 9 u 4 5 , « Onder de 
Linden », Ezaart 151 (Van Hoo f -A l c r s ) , 
tel 31 39 36 
HESSIE : 1 9 u 4 5 to t 2 0 u 1 5 , «Vissershuis», 
Hoogeind 16 (Vandenput-Hannes) , tel 
31 69 19 
ACHTERBOS : 20u 15 to t 20u 4 5 , « We l 
kom », Achterbos 80 (Luyten-Slegers), te l 
31 12 34 
SLUIS : 20u 45 to t 2 1 u l 5 , « Sport », 
Sluis 178 (Peeters-Ruts), tel 3 1 4 2 14 

Tweede dinsdag 
M I L L E G E M : 1 9 u 3 0 to t 20u 00 , « Cafe 
Mast >, Mi lost raat 66 (Mast-Vancraenen-
donck ) , te l 31 15 28 

Derde woensdag 
MEERHOUT : 1 9 u l 5 to t 19u 15, < Water
molen », Molenpad 8, tel 30 03 27 

VEERLE : 20u 00 to t 20u 30 , « De W i j n 
gaard », Dorp 74 , tel 54 51 20 
TONGERLO : 20u 45 to t 2 1 u l 5 , « Volks-
lust », Dorp 
VOORTKAPEL : 2 1 u l 5 to t 2 1 u 4 5 , . Fr i 
tuur Ingr id » (Gysels) , tel 2 1 3 6 97 

Derde donderdag 
DESSEL : 1 9 u 1 5 to t 1 9 u 4 5 , « Bi j de Koe-
rel », Meistraat (Siegers), te l 37 75 32 
TURNHOUT : 20u 00 to t 20u 30 «De Ster >, 
Hei-einde (Pauwels-De V r i j ) , te l 6 1 1 3 92 
VOSSELAAR : 2 0 u 4 5 to t 2 1 u l 5 , c De 
Ster », Heleinde, Pauwels-De Vry , te l . . 
16 13 92 

Vierde maandag 
GINDERBUITEN : 1 9 u l 5 to t 1 9 u 4 5 , c De 
Wi t te », Ginderbui ten 213 (Nuyts-Geubbel-
mans) , tel 31 37 33 
R A U W : 19u 45 to t 20u 15, , Zi lverhoek », 
Kiezelweg 2 5 4 (Geboers) , te l 31 .35 8 1 . 
WEZEL : 2 0 u 1 5 to t 20u 45 , « Sport ing », 
Balen-Neetlaan 4 6 (Vervoor t -Verachten) , te l 
31 20 32 

Vierde donderdag 
KASTERLEE : 1 9 u 1 5 to t 1 9 u 4 5 . De 
Drui f », Mark t , tel 55 60 21 
OLEN : 20u 00 to t 20u 30 , ten huize De 
Heikens 37 
WESTERLO : 20u 4 5 to t 21 u 15, . Week
end », Oosterwi jk , tel 21 32 57 

Volksvert. Joos SOMERS 
Elke maandag 
ST.-KAT. W A V E R : van 18u30 to t 20u30 
of op afspraak, Lierse Stwg 1 1 , te l . 
0 1 5 / 2 1 79 00 

Eerste zaterdag van de maand 
ITEGEM van 10u30 to t l l u Lokaal M imo
sa, Bevelsesteenweg. 
N IJLEN van 11 u i 5 to t 12u lokaal Zieken
fonds, tak Lier, Kerkple in 

Tweede vri jdag van de maand : 
MECHELEN (centrum) van 1 8 u l 5 to t 19u15-
Vlaams huis Brigand, Hoogstraat 57 
WILLEBROEK van 19u30 to t 20u lokaal 
Ziekenfonds, tak Wi l lebroek, Dendermondse 
steenweg 72 
H INGENE van 2 0 u l 5 l o t 20u45 lokaal 
« In de oude poort » 

Tweede zaterdag van de maand : 
KESSEL : Volksvertegenwoordiger Joos SO
MERS, ten huize van de voorzi t ter Jan 
Vranken, Schransveld 2 2 , van 11 u 15 to t 
12 uur 
L IER van 10u30 to t l l u taveerne Rebels. 
Berlaarstraat 51 

Eerste zaterdag van de maand 
NIJLEN van 11 u i 5 to t 12u lokaal Zieken
fonds, tak Lier, Kerkplein 

Eerste en derde maandag : 
O-L-VROUW W A V E R van 20u30 to t 21 u 
Waverveldeken 10 

Tweede en vierde maandag 
MECHELEN (Noord ) van 2 0 u l 5 to t 20u45 
Galgestraat 106 
W A L E M van 21 u to t 21u30 Oude Baan 66 

BRABANT 
Volksvert. VIC ANCIAUX 
ALSEMBERG . iedere I e dinsdag van de 
maand, van 20 tot 21 u in Cafe De Hoorn, 
Pastoor Bosstr 16 (met prov raadslid W 
De Saeger) 
VLEZENBEEK 3e woensdag van de maand, 
van 20u30 tot 21 u in De Vrede 
OVERUSE : 4e maandag van de maand, om 
20u , op het gemeentehuis, Taymasstraat, 
met fed schepene M De Broyer 
MACHELEN : 3e maandag van de maand, 
van 21 to t 22u , bi j De Coster, Van Obber-
ghenstraat 12 
PEUTIE 3e maandag van de maand van 19 
tot 20u bi j Couvreur, Hartenstraat 43 
V ILVOORDE 3e maandag van de maand, 
van 20 tot 21 u m De Gouden Voorn 
STEENOKKERZEEL-PERK . 2e en 4e dins 
dag van de maand, van 21 to t 22u Van 
Frachenlaan 40 (met prov raadslid T Pau 
wels) 
WEZEMBEEK . 2e dinsdag van de maand, 
van 20 to t 20u30 bi j Mathi lde naast ge 
mcentehüis (met fed raadslid B Ceuppens) 
BEERSEL . I e dinsdag van de maand, van 
20 to t 21 u, in Teir lmckpl (met fed sche 
pene F Adang) 
ASSE De 3e dinsdag (van de pare maan
den) in het VI Soc Centrum, van 20 to t 
21 u. Prieelstraat 2 
MEKELGEM de 3e dinsdag (van de pare 
maanden) in Cafe Lindenhove, van 19 to t 
20u met fed raadslid De Schrijver 
W E M M E L . in Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon Merchtemsesteenweg 28 , elke 
/ lerde dinsdag van 18u to t 19u 

Volksvert. Paul PEETERS 
ASSE : 2e dinsdag, van 1 9 - 2 0 u , in Vlaams 
Sociaal Centrum 
EPPEGEM . I e maandag, van 20u 30-21 u , 
bij Jan Loos, Oriesstraat 163 
KAPELLE o / d BOS : dinsdag, van 1 8 u 3 0 
20u en zaterdag, van 11 u - 1 2 u , bi j Paul 
Peeters Mechelseweg 62 
LONDERZEEL : 2e maandag van 1 8 u 3 0 
1 9 u 3 0 in Zaal Centrum Kerkplein 
LONDERZEEL SJ 3e maandag van 1 9 u -
20u in Cafe « De Vette Os » 
MERCHTEM : 3e maandag van 20u 21 u 
M U I Z E N : I e maandag van 2 1 u - 2 2 u , in 
Alex Benoit Vredestraat 8 
N IEUWENRODE • dindag, van 1 8 u 3 0 - 2 0 u , 
bi j Paul Peeters Mechelseweg 62 
OPWIJK : 3e maandag, van 2 1 u - 2 2 u bij 
J Van Mulders Oud-Cafe Doken 
RAMSDONK Zaterdag van l l u 1 2 u , bi j 
Paul Peeters Mechelseweg 62 
V ILVOORDE maandag van 1 9 u - 2 0 u , bi j 
Enk Clerckx, Heldenplein 22 
WOLVERTEM 2e maandag, van 1 9 u 3 0 
20u , in Cafe St Maarten, Gemeenteplein 
W E M M E L I e dinsdag, van 1 7 u 3 0 - 1 8 u 3 0 , 
in Vlaams Sociaal Centrum 

Volksvertegenwoordiger W. KUIJPERS 
Swertmolenstr 23 , Herent T 0 1 6 / 2 2 95 42 
Op afspraak 
Kanton AARSCHOT 
AARSCHOT . b i j gemeenteraadslid A Ma 
eken Duivenstr 1 9 1 , tel 0 1 6 / 5 6 86 87 
BEGIJNENDIJK : bi j gemeenteraadslid R 
Buelens Raamstr 26 , tel 0 1 6 / 5 6 83 00 
LANGDORP . bi j A De Samblanx Franse 
Liniestr 3 tel 0 1 6 / 5 6 84 37 
Kanton PIEST 
BEKKEVOORT • bij R Costermans, Oude 
Tiensebaan 47 tel 0 1 6 / 6 3 47 18 
DIEST bij gemeenteraadslid R Rijnders, 
Bloemenlaan 35 
KAGGEVINNE bi j Godelieve Vanhel lemont, 
Diestersteenweg 290 
KORTENAKEN . bi j K Hermans Dorp 26 , 
lel 0 1 1 / 5 8 73 20 
SCHAFFEN • bi j Gust Celis, Kleinbaan 9 
Tel 0 1 3 / 3 3 33 16 
MOLENSTEDE : bi j schepen D Van de 
Weyer, Langenberg 30 , tel 0 1 3 / 3 3 14 08 
SCHERPENHEUVEL : bij schepen M Gemoets 
Vesting Noord, 28 tel 0 1 3 / 7 7 17 98 
TCSTELT . bi j A Van Aalst, Tu inwi jk 1 1 , 
tel 0 1 3 / 7 7 20 09 
Z ICHEM : bij W Joris, Mark t 38 telefoon 
0 1 3 / 7 7 19 18 
Kanton GLABBEEK-ZUURBEMDE 
ATTENRODE-WEVER : bi j gemeenteraadslid 
D Geyskens, Heirbaan 1 , tel 0 1 6 / 7 7 73 53 
HOELEDEN bi j gemeenteraadslid R Le 
naerts, Halensestr 37 tel 0 1 6 / 7 7 76 61 
LUBBEEK . bi j Laurent Iwens, St Maartens-
dal 25 Tel 0 1 6 / 6 3 49 10 
ST. JORIS-WINGE : bi j Roland Ceuleers, 
Kleerbeekstraat 11A 
Kanton HAACHT 
BAAL - bi j Georges Mattheus, Zandstraat 
23A Tel 0 1 6 / 5 6 65 99 
BOORTMEERBEEK : b i j F Buelens, Lange 
Bruul 7 Tel 0 1 5 / 5 1 28 85 
KEERBERGEN : b i j R Van ' t Ve l t , Kru ls-
hoevestraat 3 Tel 0 1 5 / 5 1 3 7 28 
ROTSELAAR : bi j M Mispel ler, Stwg op 
Aarschot 14 
T ILDONK • bi j A Verschueren-Weckx, Kru in 
eikestraat tel 60 06 75 
TREMELO : bi j provincieraadslid E Van 
Besien Kruisstr 29 , te l 0 1 6 / 6 0 18 04 
WESPELAAR : bi j J De Meersman, Neyset-
terstr 31 tel 0 1 6 / 6 0 15 56 
Kanton LANDEN 
LANDEN Gi lbert Anteunis - Stri jderslaan 6 
Tel 0 1 1 / 8 8 20 40 
Kanton LEUVEN-NOORD 
ERPS-KWERPS : b i j J Vmcx, Mechelse stwg 
67 , tel 0 2 / 7 5 9 60 24 
EVERBERG : bi j Emiel Penninckx, Lozen 
daalstraat 25 Tel 0 2 / 7 3 1 13 57 
HERENT bi j R De Deken, O L Vrouwple in 
91 tel 0 1 6 / 2 2 96 77 
KORTENBERG bij gemeenteraadslid A 
David Beekstr 48 
MEERBEEK : bi j Andre Penninckx Dorps
straat 57 Tel 0 2 / 7 5 9 6 1 1 4 
L INDEN bi j J Mortelmans-Remon, Jacht-
huislaan 13, tel 0 1 6 / 2 3 25 06 
PELLENBERG • bi j AloTs Vanden Eynde, 
VELTEM-BEISEM : bi j provincieraadslid R 
Overloop St Michielsstraat 12, telefoon 

0 1 5 / 4 8 82 75 
WILSELE . bij H Houdart , Aarschotse stwg 
2 4 0 , tel 0 1 6 / 4 4 41 77 
WINKSELE : bi j A Van Laer, Dieriksgroebe 
3 tel 0 1 6 / 4 8 83 21 
W I J G M A A L bi j J Vanderelst, W i j ve ld 44 
en Joz Loosen, Wi jve ld 17, te lefoon 
0 1 6 / 4 4 30 13 
Kanton TIENEN : 
BOUTERSEM bij Th De Vos, Oude baan 
110 tel 0 1 6 / 7 3 31 01 
HOEGAARDEN : bi j Joz Vandeplas, Oud-
stri jdersstraat 18 
K U M T I C H : bi j A Verstraeten, Leuvensestr 
1 1 , tel 0 1 6 / 8 1 35 52 
T IENEN : bij J Weyne, Vlaams Heem, Grote 
Mark t 26 , eerste en derde maandag van 
17u30 lo t 20u 
W O M M E R S O N . bi j Etienne Foffe, Kleine 
Broekstraat 54 
Kanton ZOUTLEEUW 
HALLE-BOOIENHOVEN : bi j R Geukens, 
l id COO, Vinnestr 14, tel 0 1 1 / 7 8 98 12 
BUDINGEN : bi j P Matterne, Groenstr 2 , 
tel 0 1 1 / 5 8 73 27 
GEETBETS : b i j Dany Bamps, Glabbeekstraat 
12b 
L INTER bi j R Houtmeyers, Pelesstr 11 
R U M M ^ N : b i j Frans Cools, Oude straat 24 
O R S M A A L : bi j Hugo Sacreas, Overhespen-
straat 7 Tel 0 1 1 / 7 8 96 44 
ZOUTLEEUW bij W Laroy, Stationsstr 
38 tel 0 1 1 / 7 8 96 53 

Volksvert. Dr. J. VALKENIERS 
SCHEPDAAL : voor Schepdaal, Sint-Martens 
Lennik, I t terbeek, Wambeek en Sint-Martens 
Bodegem Gemeentehuis te Schepdaal (Tel 
569 21 01) Elke maandag van 19u to t 20u 
Elke donderdag van l l u to t 12u 
TOLLEMBEEK : voor Tol lembeek, Galmaar 
den en Vollezele, Bever en Sint-Pieters-Ka-
pelle Cafe « Commando », Praats te Tol 
lembeek Elke 4e dinsdag van de onpare 
maanden van 19u30 tot 20u 
HERFELINGEN : voor Herfei ingen, Heikruis, 
Leerbeek, Kester en Heme Bij Weverbergh 
Roger ( lokaal van de Vlaamse Z iekenkas) , 
Honmgeveld 7 te Leerbeek ( 5 3 2 45 05) 
Elkp 4e dinsdag van de onpare maanden van 
20u to t 20u30 
BEERT : aanvragen langs schepen j Meert 
BELLINGEN en BOGAARDEN : aanvragen 
langs gemeenteraadslid M w I Swil lens 
Tel 356 79 85 
PEPINGEN : aanvragen langs schepen H De 
Clercq Tel 356 48 40 
B U I Z I N G E N en O M G E V I N G : aanvragen 
langs federatieraadslid Jules De Nayer Tel 
356 30 25 
EL INGEN, GAASBEEK, O U D E N A K E N en 
SINT-LAUREINS-BERCHEM : aanvragen langs 
schepen H De Rauw Tel 532 43 58 
GOOIK en OETINGEN : aanvragen langs 
schepen en provincieraadslid G De Doncker 
Tel 0 5 4 / 5 6 65 62 
DILBEEK - aanvragen langs provincieraadslid 
M Panis, te l 465 49 ,97 en langs schepen 
O Grauls tel 522 72 89 
V L A A M S SOCIAAL CENTRUM : Prieelstraat 
2, 1700 Asse tel 4 5 2 93 57 Voor Asse, 
Bekkerzeel, Kobbegem, Mazenzele, Merchtem, 

Mo l lem, Opwi jk , Sint Ulr iks-Kapel le en Ter-
nat op 2 december, van 19 to t 20 uur, in 
samenwerking met Juul Van Dooren 
V L A A M S SOCIAAL CENTRUM : Opperstraat 
168, 1770 Liedekerke, tel 0 5 3 / 6 6 57 8 3 . 
Voor Borchtlombeek, Essene, Hekelgem, Lie
dekerke, Roosdaal, Sint Katherina-Lombeek 
en Teralfene samenwerking met Staf Kiese 
koms 
V L A A M S CENTRUM VOOR SOCIAAL 
DIENSTBETOON : Steenweg naar Merchtem 
28 , 1810 Wemmei Voor Brussegem, Groot-
Bijgaarden, Hamme, Meise, Relegem, Wem
mei en Zel l ik , in samenwerking met Wal ter 
Van Mieghem, tel 479 39 81 

Senator R. VANDEZANDE 
Naamsestraat 167 , Leuven, tel 0 1 6 / 2 2 84 20 
Leuvense Agglomerat ie 
HEVERLEE : bi j gemeenteraadsleden F Aerts, 
Kapelberg 19, en H Lorent, Egenhovenweg 
4 7 / 3 2 , tel 0 1 6 / 2 3 2 1 3 4 , en KOO l id E 
Van de Voorde, Pakenstraat 10, te lefoon 
0 1 6 / 2 2 45 13 
LEUVEN : elke dinsdag Naamsestraat 167 , 
van 19u30 to t 21u30 Tel 0 1 6 / 2 2 84 20 
KESSEL LO • elke tweede maandag van 20u 
to t 2 2 u , b i j Ar le t te Lambrechts-Degeest, 
Diestsesteenweg 75 
Kanton LEUVEN-ZUID 
BERTEM bij F Goedseels, Dorpstraat 2A , 
lel 0 1 6 / 2 3 23 58 
BIERBEEK : bi j A Laurent, Ruisbroekstraat 
5, tel 0 1 6 / 4 6 21 39 
DUISBURG : 3de donderdag in Cafe - Zaal 
e De Smedt », Kerkplaats 8, Duisburg 
HAASRODE-BLANDEN : b i j O Steeno, Boet-
senberg 1 1 , tel 0 1 6 / 4 6 2 1 8 9 
NEERIJSE • bi j Federatieraadslid J De Baet-
selier, Kamstraat 8 
OUD-HEVERLEE . elke vierde maandag, van 
20u to t 22u , m Cafe „ De Luchtbode », 
Dorpsstraat 
TERVUREN-MOORSEL : gemeenteraadslid G 
Vandendriessche en federatieraadslid J Depré, 
cafe « In de Oude Smidse », Kerkstr 5, 
elke I e donderdag 
VOSSEM-LEEFDAAL : Federatieraadslid J 
Depre, zaal Casino, Gemeenteplein, elke 4e 
donderdag 

Senator Bob MAES 
DILBEEK : Elke dinsdag en donderdag van 
18 to t 2 0 u , bi j M Panis, Moeremanslaan 86 
GROOT-BIJGAARDEN : De 4e dinsdag van 
de maand, b i j R De Ridder, Brusselstraat, 
van 19 to t 20u 
Z E L L I K : 4e dinsdag, van 20u30 to t 2 1 u 3 0 , 
in De Zwaan 
ST.-PIETERS-LEEUW : 4e zaterdag van 11 
to t 12u , bi j feo schepene Frans Adang, Ruis 
broeksesteenweg 109 
BERG • 3e dinsdag, van 20u to t 21u30 , in 
Fauna-Flora (samen met mev Van Hecke 
Thiebaut) 
MELSBROEK l e donderdag, van 19 to t 
20u, in Cafe Alcazar, Gillijnstraat 1 
Z A V E N T E M : 3e dinsdag van 19u30 to t 
20u len huize van Bob Maes, Parklaan 14 
W E M M E L • in Vlaams Centrum voor Sociaal 
Dienstbetoon Merchtemsesteenweg 28 , elke 
derde dinsdag van 17u30 to t 18u30 
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Senator R. VANDEKERCKHOVE 

Eerste maandag van de maand 
ZELEM van 18u tot 19u : bij I. Decap, 
Stationstraat 79 . 
ST. TRUIDEN van 19u tot 20u : bij U. Dril-
jeux, Verbiest 25a. 
Elke vrijdag van de maand 
GENK van 18u tot 19u : Schaapsdries 2 9 , 
tel. 0 1 1 / 3 5 . 4 6 . 4 0 . 
Tweede maandag van de maand 
BREE van 18 tot 19u : bij J. Gabriels, Sie-
mensstraat 28 . 
NEERPELT van 19u tot 20u : bij G. Van 
Duffel, Kolisbos 1 . 

Derde maandag van de maand 
K I N R O O I van 18u tot 19u : bij T. Sclioofs, 
Breeersteenweg 85 . 
Vierde maandag van de maand 
HOUTHALEN van 18u tot 19u : bij T. Oirix, 
Zwaluwstraat 9 . 
TESSENDERLO van 19u tot 20u : bij R. De 
Coster, Industriepark. 

Volksvert. J. OLAERTS 
GENK : iedere zaterdag en maandag, van 9u 
tot 12u, Neerzijstraat 5. 
ZUTENDAAL : iedere I e vrijdag, om 16u30 
in St. Hubertuskring. 
AS : iedere I e vrijdag, om 17u30, bij Hubert 
Verlieygen, Dorpsstraat. 

Z O N H O V E N : iedere 2de vrijdag, om 18u, 
Zonnehof, Kerkplein. 
PAAL : iedere 2de vrijdag, om 19u, café 
Huysmans, tegenover de kerk. 
HEUSDEN : iedere 2de vrijdag, om 20u, in 
de Oude Kring. 
ST. TRUIDEN : iedere 3de vrijdag, café Het 
Kaarthuis, Stationstraat. 
HERK DE STAD : iedere 3de vrijdag Café 
Area. 

Volksvertegenwoordiger E. RASKIN 
ledere eerste zaterdag van de maand 
HELCHTEREN : Café Eden, Houthalense-
steenweg 30, van 9u.30 tot 10 u. Tel . : 
o n / 5 3 . 4 6 . 5 5 . 
EKSEL : Café 't Vlaske, Eindhovensebaan 33 , 
van IOu.30 tot 11 u. Tel. 0 1 1 / 7 3 . 4 1 . 7 8 . 
PEER : bij Jan Plas, Collegeiaan 5, van 
l l u . 3 0 tot 12 u. Tel. 0 1 1 / 7 3 . 5 2 . 4 4 . 
BREE : Café Wi t Paard, Nieuwstad 28 , van 
12U.30 tot 13 u. Tel. 0 1 1 / 4 6 , 1 4 . 7 9 . 
KAULILLE : bij Gerard Vossen, Kleine Fon
teinstraat 14, van 14 u. tot 14u.30. Tel . : 
0 1 1 / 4 6 . 2 4 . 6 7 . 

SINT-HUIBRECHTS-LILLE : bij Hubert Lip-
kens, Venderstraat 5, van 15 u. tot 15 u.30. 
Tel. 0 1 1 / 6 4 . 3 0 . 7 4 . 
OVERPELT : bij Jos Van Bree, Zavelstraat 
53 , van 16 u. tot 16u.30. Tel. 0 1 1 / 6 4 . 3 6 . 3 0 . 
LOMMEL : bij Mevr. De Roo-Neven, Beemd
straat 9 2 , van 17 u. tot 17U.30. - Tel. : 
0 1 1 / 5 4 . 4 8 . 1 7 . 
ledere derde zaterdag van de maand 
SINT-MARTENS-VOEREN : Cultureel Cen
trum, Kwinten 36 , van 9u.30 tot 10 u. Tel. 
0 4 1 / 7 6 . 6 5 . 5 9 . 
MAASEIK : Café Posthoorn, Bosstr. 3, van 
11 u. tot l l u . 3 0 . Tel. 0 1 1 / 5 6 . 4 4 . 0 8 . 
DILSEN : Café Metropole, Rijksweg 4 0 6 , van 
12 u. tot 12U.30. Tel. 0 1 1 / 7 5 . 5 6 . 3 2 . 
MAASMECHELEN : Hotel Limburg, Rijks
weg 194196 , van 13 u. tot 13u.30. Tel. 
0 1 1 / 7 6 . 4 0 . 8 6 . 
TONGEREN : bij Pol Jorissen, Blaarmolen-
straat 13, van 14u.30 tot 15 u. - Tel. 
0 1 2 / 2 3 . 1 0 . 9 2 . 
BORGLOON : bij Sylvio Wijnants, Graeth 1 , 
van 15u30 tot 16 u. Tel. 0 1 2 / 7 4 . 2 1 . 2 8 . 
HOESELT : Café ABC, Tongerse Baan 3, van 
16U.30 tot 17 u. Tel. 0 1 1 / 4 1 . 2 2 . 3 3 . 
ledere maandag 
A A N HUIS : Ursulastraat 1 , Eigenbilzen, van 
19U.30 tot 20U.30. Tel. 0 1 1 / 4 1 . 2 4 . 5 4 . 

OOST-VLAANDEREN 

Senator M. COPPIETERS 
Eerste zaterdag van de maand 
BUGGENHOUT om 14u : bij dhr. Kelder
man:, Kasteelstraat 186 . 
LEBBEKE op telefonische afspraak 
21 .38 .89 . 
W I E Z E - DENDERBELLE om 16u : Café 
Centrum. 
DENOERMONDE om 17u : Café Scaldis, 
Brusselsestraat. 
Tweede zaterdag van de maand 
WETTEREN om 14u : Vlaams Huis D« 
Klokke. 
SCHOONAARDE om 15u : Café Mikene. 
OVERMERE om 16u : café Den Hoorn. 
ZELE om 17u : Vlaams Huis Pallieter. 
Derde zaterdag van de maand 
H A M M E om 15u : Spinnershof. 

DENDERMONDE om 16u : Café Scaldis. 
GREMBERGEN om 17u : Sekretariaat. 
Vierde zaterdag van de maand 
WETTEREN om 14u : Vlaams Huis Dt 
Klokke. 
SCHELLEBELLE - W ICHELEN : om 15u. 
SCHOONAARDE om 16u : Mikene. 
ZELE om 17u : Vlaams Huis Pallieter. 

Senator E. DE FACQ 
Persoonlijke afspraken op telefoonnummer : 
22 .64 .23 - 22 .36 .30 of schriftelijk Europa-
laan, 1 1 , 9 8 2 0 - St. Denijs-Wcstrem. Ook 
voor het arr. Oudenaarde-Ronse. 

NEVELE : tweede zondag van de maand. 
O. Mortier, Kerrebroekstr. 34a, ( 11 -12uur ) . 

GENT : Brugsepoort : derde maandag van de 
maand. Bloemekenswijk, Dahliastraat 95 (20 -
21 uur ) . 

DRONGEN : eerste donderdag yan de maand. 
Restaurant Barloria, afrit autostrade (19-20 
uur ) . 

GENT-STERRE : elke maandag van 10 tot 
12 uur. Maaltebruggestr. 2 3 1 . 

Senator O. VAN OOTEGHEM 

Elke maandag 
GENTBRUGGE van 19 tot 20u : in het nieuw 
gemeentehuis - I e verdieping. 
Eerste en derde donderdag 
GENT van 20u30 tot 21u30 : Vlaams Hult 
Roeland, Korte Kruisstraat 3. 
Tweede donderdag 
HEUSDEN van 20 tot 21 u : Dorpslaan 7. 
Laatste zaterdag van de maand 
ZAFFELARE van 11u tot 12u : De Beurs, 
Dam, 5. 
MELLE : van 14u.30 tot 15u.30 : Café De 
Snoek, Gontrode Heinweg 49 . - Telefoon : 
30.06.53. 
MERELBEKE van 15u30 tot 16u30 : in de 
Vier Wegen, Steenweg 84. 

BOTTELARE van 16u30 tot 17u : bij de 
Geyter, Koningin Astridlaan 19. 
OOSTERZELE van 17u tot 17u30 : bij Para-
wijck. Dorp 8. 
D IKKELVENNE van 17u30 tot 18u30 : bij 
Van Gysegem, Kerkstraat 8 3 . 

Volksvert. G. DE KEGELMARTENS 
ledere laatste zaterdag van de maand 
GERAAROSBERGEN van 10 tot 12u : Post
koets, Markt. 
Eerste zaterdag van de maand 
MEERBEKE van H u tot 12u : Frans Tiala-
mans, Kapellestraat 15. 
POLLARE van 14 tot 15u : Herman De Ke
gel, Dorpsstraat 33 . 
APPELTERRE van 15u tot 16u : Roger Van 
Oudenhove, Eichemstraat 24 . 
OUTER van 16u tot 17u : Alfons De Clcrcq, 
Aardeweg 70 . 
Derde dinsdag van de maand 
KERKSKEN van 19u tot 20u : Ward De 
Kegel, Berg 140 . 
Tweede zaterdag van de maand 
AALST van 10u30 tot 11u30 : Café Den 
IJzer, Vlaanderenstraat. 

Tweede dinsdag van de maand 
DENDERLEEUW, van 19u tot 20u. 
Perreman Jozef, Moreelstraat 46 . 
ledere zondagvoormiddag 
-lofstraat 18, van 10u30 tot 11u30. 
Derde zaterdag van de maand 
ZOTTEGEM : ten huize van W . Cautaert, 
Hofstraat 18. 

Volksvert. dr. R. VAN LEEMPUTTEN 
ZOTTEGEM : Ten huize. Korte Munte 6. 
VELZEKE : Tel. 0 9 1 / 6 0 . 0 8 . 3 2 , elke voor
middag van 9u30 tot 14 u. Ook 's zondags. 

Volksvert. P. VAN GREMBERGEN 
Eerste zaterdag van de maand 
MIDDELBURG van 9u tot lOu : Café Dt 
Prins, Dorp. 
ERTVELDE van 18u tot 19u : bij F. Dele
marre, Hoogstraat 14A. 
ADEGEM van lOu tot l l u : Gemeentehuis. 
EEKLO van l l u tot 12u : Middenstandhuis, 
Markt. 

Tweede zaterdag van da maand 
WATERVLIET van 9u tot lOu : Zaal Scala, 
Dorp. 
KAPRIJKE van lOu tot l l u : bij D. Coppa-
jans. 
ERTVELDE van l l u tot 12u : Emila Hulla-
broeckstraat 14. 
WAARSCHOOT van 14u tot 15u : bij F. Van 
Holderbeke, Nijverheidsstraat. 
Derde zaterdas van de maand 
EVERGEM van 9u tot lOu : bij D. Notta-
boom. Stationstraat. 
SLEIDINGE van lOu tot l l u : bij R. Van 
Hoorebeke, Dorp. 
ASSENEDE van l l u tot 12u : café Diederiks, 
Diederiksplein. 
Vierde zaterdag van de maand 
WACHTEBEKE van l l u tot 12u : bij Mark 
Herreman, Isegem. 
Eerste maandag van de maand 
OOSTEEKLO van 18u tot 19u : bl| Jult i 
Criel, Dorp. 
Tweede maandag van de maand 
ERTVELDE van 18u tot 19u : Café Rltz, 
Lindenlaan, 
Vierde maandag van de maand 
ERTVELDE van 17u tot 18u : Emile Hulla-
broekstraat 14. 

Volksvertegenwoordiger F. BAERT 

Elke eerste zaterdag 
DEINZE : 10 u., café Rosbrau, Markt. 
GENT : 11 u.. Koningin Astridlaan 123 . 
LOVENDEGEM : 14U.45, café Volkshuls. 

Elke eerste zondag 
OOSTAKKER : afwisselend' bij Dr. De Pllle-
cijn. Holstraat, of in café 't Smisken, Lourdes. 

Elke eerste maandag 
GENT : 20 u., bij Karel Rigo, Peerstr. 129 . 
VURSTE : 21 u., bij Roger Van Gyseghem, 
Wannegatstraat 1 . 

Elke derde zaterdag 
AALTER : 11 u., café Casino, Markt. 

Elke derde zondag 
LANDEGEM : bij Guido Schaeck, Vosselara-
straat 16, om H u . 

WEST-VLAANDEREN 

Volksvert. E. VANSTEENKISTE 
Arr. Veurne - Diksmuide • Oostende 
Vlaamse soldatendienst « Ik dien », Van 
Iseghemlaan 6, Oostende (alle inlichtingen 
m.b.t. problemen bij het leger, militie enz. ) . 

Eerste zaterdag van de maand 
VEURNE : De Beurs, Markt - om 9 u. 
D IKSMUIDE : Vlaams Huis, IJzerlaan -
om 10 u. 
M E R K E M - W O U M E N : café « Nieuw Wou-
men », Dorp 77, Woumen, om 11 uur. 
HOUTHULST : bij raadslid M. Van Cleven, 
Terrestraat 8 - om 11 u.30. 
KORTEMARK : bij Wwe J. Darras, café 
« Gudrun », Statiestraat - om 12 u. 
KOEKELARE : Hertog van Arenberg, Moe-
restraat - om 12u30. 
ICHTEGEM : Engelstraat 10, Mevr. L. De-
keyser - om 13u30. 

Derde zaterdag van de maand 
N IEUWPOORT : bij gemeenteraadslid W . 
Devriendt, Recollettenstraat 66 - om 9 u. 
WESTENDE : Gistelstraat 74 
MIDDELKERKE : « Were Di », de Smet de 
Nayerlaan 19 - om 10 u. 
EERNEGEM : « Riva Venus », Aartrijke-
straat 62 - om 11 u. 
DE H A A N : . De Terre », Gasthof bij Tram
halte - om 11u30. 
VLISSEGEM : bij Irma Van Haecke, Kerk
straat (dorp) - om 12 u. 
BREDENE : bij Kamiel Haeck, Driftweg 59 
- om 12u30. 
OOSTENDE (wijk Vuurtoren) Vlaams 
Huis, Voorhavenlaan 20 - om 13 u. 

Elke maandag, op afspraak : 
OOSTENDE : Van Iseghemlaan 6 - Tel. 
059 /70 .95 48. 

Volksvert. J. VANDEMEULEBROUCKE 
Aan huis : elke maandag op afspraak : Anje
lierenlaan 25 , 8 4 0 0 Oostende - Tel . : 
( 0 5 9 ) 8 0 . 0 4 . 2 8 . 

Eerste zaterdag van de maand 
DE PANNE om 9u : Helvetia, Kerkstraat 3 2 . 
WESTENDE om lOu : Gistelstraat 74 
LEFFINGE om l l u : Gasthof 't Steen, Dorps
straat. 
DE H A A N om 12 u : De Torre, Tramhalte. 
MIDDELKERKE om 15u : Were Di, De Smet 
de Naeyerlaan. 
Eerste maandag van de maand 
SPERMALIE om 18 u : « Sportvriend », 
Diksmuidestraat 15 - Slijpe. 
ETTELGEM om 19u : De Bagge, Dorpsstr. 3 0 . 

Derde zaterdag van de maand 
VEURNE om 9u : De Beurs, Markt. 
D IKSMUIDE om lOu : Vlaams Huis, IJzer-
laan 83 . 
MERKEM - W O U M E N om l l u : Nieuw Wou
men, Dorp 77, Woumen. 
KORTEMARK om 12 u. : « Gudrun », Sta
tionstraat 76. 
KOEKELARE om 12u30 : Hertog van Aren-
berg. 
GISTEL om 15u : Kantoor Zwaenepoel, Sta
tionstraat 2A. 

Derde zondag van de maand 
N IEUWPOORT om 9u : Wil ly Devriendt, Re
collettenstraat 66 . 
A L V E R I N G E M om lOu : 't Vlierhof, Dorp-
plaats. 
LO om 11 u : Meir, Mevr. Ascrawat, West
straat 5. 
LEISELE om l l u . 4 5 : Drie Ridders, Weeg
schede 1 , Gyverinkhove. 

Volksvertegenwoordiger M. BABYLON 
ROESELARE : iedere maandag van 16u tot 
19u of op afspraak, tel. 0 5 1 / 2 0 . 0 2 . 0 8 , 
Westlaan 145. 

Volksvert. LUK VANSTEENKISTE 
SOLDATENDIENST : voor alle problemen 
betreffende dienstplicht, kunt U zich wenden 
tot onderstaande zitdagen, of bellen naar 
0 5 6 / 4 1 . 4 3 . 3 2 . 

2 april 1976 
BISSEGEM : < Leopold >,Stationstraat 3 , 
van 20u tot 21 u. Tel. 0 5 6 / 2 2 . 5 4 . 3 0 . 
5 april 1976 
LENDELEDE : « De Handboog >, Plaats, van 
n u 3 0 tot 13u. Tel. 0 5 1 / 3 0 . 1 3 . 1 4 . 
KORTRIJK : «1302 », B. Reynaertstraat 9, 
van 17u30 tot 19u. Tel. 0 5 0 / 2 1 . 1 7 . 5 6 . 
WEVELGEM : Vredestraat 10, van 20u tot 
21 u. Tel. 0 5 0 / 4 1 . 4 3 . 3 2 . 

10 april 1976 
INGOOIGEM : zaal c Streuvels >, St. Ant«-
niusstraat 20 , van 16u tot 17u. 
Tel. 050 /77 .7467 . 
WAREGEM : < Weekend », Holstraat 2 3 , 
van 17u15 tot I S u l S . Tel. 0 5 0 / 6 0 . 2 6 . 5 6 . 
GULLEGEM : « Stadium », Wevelgemstraat, 
van 18u30 tot 19u30. Tel. 0 5 0 / 4 1 . 1 6 . 7 8 . 

12 april 1976 
KORTRIJK : « 1302 «, B. Reynaertstraat 9 , 
van 17u30 tot 19u. Tel. 0 5 0 / 2 1 . 1 7 . 5 6 . 
WEVELGEM : Vredestraat 10, van 20u tot 
21 u. Tel. 0 5 0 / 4 1 . 4 3 . 3 2 . 

17 april 1976 
DEERLIJK : « Bloemenhof », Tulpenlaan 2 6 , 
van 16u tot 17u. Tel. 0 5 0 / 7 1 . 5 1 . 4 0 . 
V ICHTE : N. Waelkens, Harelbekestraat 35 , 
van 1 7 u l 5 tot 17u45. Tel. 0 5 0 / 7 7 . 7 3 . 7 6 . 
HARELBEKE-STACEGEM : « De Zwaan », 
Dorpplaats 2, van 18u tot 19u. 
Tel. 0 5 0 / 2 2 . 1 1 . 5 0 . 

19 april 1976 
KORTRIJK : « 1302 », B. Reynaertstraat 9, 
van 17u30 tot 19u. Tel. 0 5 0 / 2 1 . 1 7 . 5 6 . 
WEVELGEM : Vredestraat 10, van 20u tot 
21 u. Tel. 0 5 0 / 4 1 . 4 3 . 3 2 . 

21 april 1976 
MENEN : « De Beiaard >, Kortrijksestraat, 
van ISu t o t l 9 u . 

26 april 1976 
KORTRIJK : « 1302 «, B. Reynaertstraat 9 , 
van 17u30 tot 19u. Tel. 0 5 0 / 2 1 . 1 7 . 5 6 . 
WEVELGEM : Vredestraat 10, van 20u tot 
21 u. Tel. 0 5 0 / 4 1 . 4 3 . 3 2 . 

Senator Frans BLANQUAERT 
lEPER : elke eerste zaterdag van de maand, 
van 11u30 tot 12u30, in café «Rembrandt», 
Menenstraat 46 ( 0 5 7 / 2 0 . 3 2 . 9 7 ) . 
POPERINGE : elke eerste zaterdag van de 
maand, tussen 10u en H u . 

Senator VAN IN 
BRUGGE : elke 2de en 4de zaterdag van 
H u tot 12u, in Breydelhof, J. Suveestraat. 
BRUGGE : elke maandagavond van 18 tol 
19u aan huis, Predikherenlei 2 3 . 
TORHOUT : 1ste zaterdag van de maand, 
tussen 9u30 en 10u30, ten huize van gemeen
teraadslid P. Vlieghe, apoteker, Hofstraat. 
JABBEKE : elke 1ste zaterdag van de maand, 
van 11 tot 12u, bij gemeenteraadslid G. 
Eeckeloo, Aartrijkesteenweg 39 . 

3de zaterdag 
KNOKKE-HEIST : van 1 Ou tot H u : ten 
huize van V. De Lille, Helmweg 12, Knokka 

Senator W . PERSYN 

l/VINGENE : elke dag op het gemeentehuis 
ia telefonische afspraak 0 5 1 / 6 5 . 5 0 . 5 0 . Elke 
naandag vanaf 18u (na afspraak) Ratelinge 
I I - 0 5 1 / 6 5 . 5 0 . 9 0 . 
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LIMBURG 
DILSEN 
BESTUURSVERGADERING 

Het bestuur vergaderde op zon
dag 7 maart j l . in het lokaal bij 
Jan Awouters. Na onderzoek van 
de toestand werd besloten met 
een eigen lijst aan de gemeente-
radsverkiezingen deel te nemen. 
Hierover zal trouwens eerstdaags 
een algemene ledenvergadering 
worden gehouden. Na de verde
ling van ons nieuw nummer van 
• Maasgalm » dat deze week klaar
kwam werd tevens besloten een 
bus in te leggen naar de IJzerbe
devaart. 

TONGEREN 

AMNESTIE 

Op verzoek van het arr. bureau 
der PVV-jongeren Tongeren-Maas
eik, heeft kamerlid E. Raskin op 
zaterdag 13 maart j l . in café De 
Phare te Tongeren een uiteenzet
ting gegeven over de noodzaak 
van amnestie. Hopelijk zal deze 
uiteenzetting positieve gevolgen 
hebben in de PVV-milieus, die tot 
hiertoe erg terughoudend zijn 
t o V. amnestie. 

HOUTHALEN-HELCHTEREN 

BESTUURSVERGADERING 

Aandacht werd besteed aan de 
volgende uitgave van « Vrij^Uit ». 
Na het overzicht van het kasver-
slag, werd het afdelingsbal be
sproken. We besloten dit uit te 
stellen tot na de verkiezingen. De 
hoofdbrok van de avond was de 
uiteenzetting door U. Grognard 
rond de gemeenteraadsverkiezin
gen, nl. de te volgen weg en de 
praktische schikkingen enz. 

Volgende vergadering : dinsdag 
13 april. 

OOST-VLAANDEREN 
DENDERMONDE (Arr.) 

PROPAGANDA 

Het in heel Vlaanderen te ver
spreiden panmflet. Laten wij niet 
(alleen) over politiek praten, 
maar over uw geld werd op de 
laatste arr. raad aan alle aanwe
zige afdelingen overgemaakt. De 
afwezigen halen het zo spoedig 
mogelijk op bij L. De Beul, Oude 
Vest, Dendermonde. Geen enkel 
nummer mag onbedeeld blijven. 

KONGRES VAN 4 APRIL 

Het arr. bestuur doet een drin
gende oproep om dit kongres mas
saal bij te wonen. Kaderleden, kan
didaten, leden en sipatisanten 
moeten het vanzelfsprekend vin
den daar aanwezig te zijn. Voor 
eigen informatie en om de partij
visie met kennis van zaken te kun
nen overbrengen in onze gemeen
te, 

ERTVELDE 

HERNIEUWING LIDKAARTEN 

De ledenhernieuwing verliep 
vlot. Met het oog op de naderen
de gemeenteraadsverkiezingen is 
het aanwerven van nieuwe leden 
van groot belang. Bezoek aan po
litiek geïnteresseerde personen 
kan leiden tot nuttige informatie 
voor de a.s. verkiezingen. 

ERPE-MERE 

POLITIEK KOLLEGE 

Volgende mensen hebben de 
zware verantwoordelijkheid op 
zich genomen deel uit te maken 
van het politiek kollege voor de 
fuziegemeente Erpe-Mere : Ur-
bain De Grave (Aaigem), Hektor 
Van Hauwe (Bambrugge), Herman 
Van Lierde en Renaat Redant 
(Burst), Desire Uyttendaele (Eron-
degem). Marcel De Petter (Erpe), 
Arthur Coppen, Carlos De Brou
wer en Louis Van Durme (Mere). 

Reeds werd de verkiezingsstrijd 
ingezet met een editie van «Vrank 
Uit » (12.500 ex.) die door de be
volking zeer gunstig werd ont
haald. Met deze mensen zal re
kening moeten gehouden worden. 

EREMBODEGEM (Centrum) 

GESLAAGD LEDENFEEST 

Op zaterdag 13 maart vierde de 
VU-afdeling Erembodegem haar 
15-jarig bestaan. Dat feest groeide 
uit tot een heugelijke gebeurtenis. 
De voorzitter André Everaert be
groette en dankte in zijn fel ge
smaakte openingsrede zowel de 
oude als de jonge militanten. Bo
vendien leidde hij de feestrede
naar senator O. Van Ooteghem in. 
Na de entoesiaste toespraak van 
de senator volgde een smakelijk 
etentje opgevrolijkt door stemmi
ge orgelmuziek. De avond werd 
feestelijk voortgezet met zang en 
dans en dit tot in de vroege uur
tjes. Het bestuur van VU en FVV 
hebben alle reden om opgetogen 
te zijn over dit geslaagd jubileum. 

GENT-EEKLO (Arr.) 

BUS TAK-BETOGING 
De VU arr. Gent-Eekio geeft 

hun volledige steun en medewer
king aan de nationale betoging 
van TAK te Brussel. Het arr. be
stuur hoopt dat zo veel mogelijk 
VU-afdelingen op zondag 28 maart 
te Brussel zouden vertegenwoor
digd zijn. Het is onze plicht. Geen 
enkel bestuurslid mag ontbreken. 
Trommel vrienden en simpatisan-
ten samen en neem ze mee naar 
deze Vlaamse betoging. De bus 
van het arr. vertrekt te 9u30 aan 
het Vlaams Huis Roeland. Inschrij
ven in Vlaams Huis Roeland, Kor
te Kruisstraat 3 te Gent (23.28.28) 
of bij Koen Van Meenen (30.73.88). 
Er vertrekken ook bussen te St-
Amandsberg, Meetjesland, Merel-
beke, enz. 

GENT (Zuid) 

GEBOORTE 
In het gezin van Johan Danschut
ter, onze vriendelijke en aktieve 
medewerker en drukker van Gent-
Zuid kwam baby Stefaan heel wat 
vreugde brengen. Langs deze weg 
de hartelijkste gelukwensen van 
vele vrienden uit alle mogelijke 
besturen aan vader en moeder ! 

GENTBRUGGE 

STEEKSPEL 
VU-SCHEPENKOLLEGE 

Onder deze titel blokletterde 
" De Gentenaar » het verslag 
over de gemeenteraad van 10 
maart j l . In een ruim 200 regels 
tellend verslag vervolgt de repor
ter : <• ...Toen de bomvolle raads
zaal te Gentbrugge leeg liep was 
het publiek tevreden. Het had 
van 19u30 tot 22u30 een boeiende 
gemeenteraad meegemaakt waar
in zowel werd geruzied als luidop 
gelachen. Een duel VU-Schepen-
koliege domineerde praktisch alle 
agendapunten... ». 

Inderdaad. Het VU-duo Aimé 
Verpaele-Jan De Moor was eens 
te meer de spil van een bijwijlen 
bikkelhard, soms geestig debat 
met een bij voorbaat verslagen 
CVP-BSP-kollege. De tragi-komi-
sche rol zoals steeds in handen 
van de burgemeester, die achter
af door een toeschouwer getipeerd 
werd als de « Eddy Wally van 
de politiek ». Onze ekskuzes voor 
Eddy. 

Te onthouden : de interpellatie 
van Verpaele over mogelijk ke-
knoei met eksamenuitslagen in 
de Gentse Politieschool waar ook 
Gentbrugse kandidaten schoollo-
pen. In de Senaat door O. Van 
Ooteghem en in de Gentse ge
meenteraad door G. Deroo werd 
over deze onverkwikkelijke zaak 
reeds geïnterpelleerd. « De poli-
tiekers van de 3 partijen zijn on
kreukbaar, antwoordde de burge
meester, ik kan het getuigen 
want een jurylid wijzigde zijn pun
ten voor een kandidaat na mijn 
tussenkomst». Wat natuurlijk gro
te hilariteit bij het publiek ont
lokte. 

M.b.t. de recente overstromin
gen werd door J. De Moor een 

verzoekschrift aan het Parlement 
verdedigd dat mits lichte wijzi
ging algemeen werd aanvaard. 

De punten opsommen van deze 
gevulde zitting is onbegonnen 

-werk. Wel bleek uit de veelvuldige 
tussenkomsten van onze raadsle
den dat zij voor alle facetten van 
het gemeentebeleid een gefun
deerde stellingname konden ver
antwoorden. 

Begrijpelijk dat het schepenkol-
lege elke raadszitting met afgrij
zen tegemoet ziet. 

LENTEFEEST 
Bomvolle zaal, meeslepende am

biance, vele nieuwe gezichten, 
flink gespekte partijkas, is onze 
voorlopige konkluzie van een in 
alle opzichten geslaagd lentefeest. 
van VU-Gentbrugge op 13 maart. 
We noteerden het simpatieke be
zoek van kamerleden Baert en 
Van Grembergen, senator Van 
Ooteghem, gemeenteraadsleden 
Deroo (Gent), mevr. De Gaster 
(Ledeberg), J. De Sutter (Melle), 
K. Van Meenen (Heusden), Gyse-
linck (Merelbeke), M. Smets 
(Dronaen) en natuurlijk uit Gent
brugge A. Verpaele, J. De Moor 
en mevr. Jacobs-Boderez. 

JEUGDRAAD 
N.a.v. zijn interpellatie in de 

gemeenteraad over de adviesra
den en de sektaire houding van 
de verantwoordelijke schepen 
kwam VU-gemeenteraadslid J. De 
Moor onuitgenodigd naar de 
Jeugdraad als simbolisch protest 
tegen de (aanwezige) schepen. 
Bij een weigering om de zaal te 
verlaten op vraag van de voorzit
ter werd een geheime stemming 
gehouden met als verrassende uit
slag : 15 vóór De Moor, 5 tegen 
en 1 onthouding. Ons raadslid 
kreeg trouwens de gelegenheid 
de jeugdvertegenwoordigers zijn 
standpunt uit te leggen. Een be
schamende uitslag voor mevrouw 
de Schepen, die er gelukkiglijk 
geen hartaanval aan overhield. 

HAMME 

AMNESTIEMOTIE 

De door VU-schepen De Clerck 
in de gemeenteraad voorgestelde 
amnestiemotie, werd ook hier af
gewezen. De ditmaal verkregen 
steun van enkele CVP-ers was on
voldoende. BSP en PVV toonden 
andermaal hoe humaan ze wel in
gesteld zijn. Te bedenken door 
sommige van onze VU-mensen 
die met goede bedoelingen, hier 
en daar kartellijsten met die par
tijen overwegen. 

HEUSDEN-DESTELBERGEN 

BETOGING BRUSSEL 

De betoging te Brussel op zon
dag 28 maart, ingericht door TAK, 
moet een sukses worden. Onze 
afdeling gaat mee. Geen enkel 
bestuurslid mag ontbreken. We 
vertrekken te 9u aan de Tramsta
tie te Heusden en aan de kerk van 
Destelbergen-centrum. Schrijf nu 
onmiddellijk in bij Koen Van Mee
nen, Nederbroekstraat 1 te Heus
den (30.73.88). 

MAART 
26. Bilzen : Werkvergadering ter voorbereiding van de ge

meenteverkiezingen in zaal Pabilo. 
27. Hasselt-St-Truiden (Arr.) : Arr. bal om 20u30 in zaal Fa-

milia te Genk met het orkest Bert Minten. 

APRIL 
9. Linkhout : Eerste bal van provincieraadslid Irma De Gap 

in zaal Ideal met het orkest Bert Minten. 
10. Bree : Afdellngsbal. 
24. Maasmechelen : Afdelingsbal ter plaatse Uikhoven. 

oo banden 
rrfÜSEN KV 

Luikersteenweg 32 
3800 Sint-Truiden 
Tel. (011)67.27.07-67.41.92 

Luikersteenweg 184 
3700 Tongeren 

Tel. (012)23.05.69 

ML€nD€R 
MAART 
25. Aalst : Vergadering van voorzitters en penningmeesters 

van de afdelingen. Het Gulden Vlies, 10u30. 
26. Ertvelde : Etentje om 20u voor al diegenen die bereid

will ig dienst gedaan hebben in het Vlaams Huis « De 
Veldbloem ». 

27. Aalter-Bellem-Lotenhulle-Poeke : VU-bal om 20u in zaal 
Biezemhof. Inkom : 60 fr. 

27. Temse : « VU-Temse 10 jaar «-viering in feestzaal, hoek 
Ed. Tinelplaats.. 16u : receptie met prominenten en 
stichters ; 17u : lunch met huldiging ; 20u30 : dansfeest 
met het orkest The Blue Boys. Inschrijving (350 fr.) 
bij de bestuursleden of vóór 20 maart op rekening nr 
293-0163554-67 van Vlaamse Kring Temse. 

31. St-Laureins : Algemene ledenvergadering om 20u In 
Bistro « Slependamme », Lege Moerstraat 18. 

APRIL 

10. 

22. 

23. 

Deinze : Feestviering onder het motto « 60 jaar Vlaams 
Nationale Beweging te Deinze » waarin onze trouwe 
voorman Albert De Mulder betrokken wordt. Zaal Ross-
brau. Markt 129. 
Gentbrugge : Kamerlid Frans Baert spreekt voor de 
FVV over het huwelijksgoederenrecht om 20u in het 
Gemeentehuis. 
Drongen : Tweede Vlaams vriendenbal In lokaal Hotel 
Restaurant Barloria, om 20u. Inkom : 60 fr. 
Nieuwkerken-Waas : Grote kleinkunstavond met Yvette 
en Werner en de « Strangers », om 20u in parochiale 
Kring, Dorp. Kaarten bij de bestuursleden van de A. 
Verbruggenkring. 
Wippelgem : Lentebal van VU-Meetjesland om 20u30 in 
de Parochiezaal met het bekende orkest « De Bartels ». 
Kerksken : Groot lentebal in zaal Avalon, Driehoek, om 
21u. 
Aalst : FVV - Praatvergadering om 20u in zaal Gulden 
Vlies. 
Eekio : Dansavond op de bar-boot 't Gouden Anker, 
Tieltsesteenweg om 20u. Inkom : 60 fr. Voorverkoop : 
50 fr. Kaarten te bekomen bij bestuursleden. 
Ertvelde : FVV-installatievergadering om 20u in het 
Vlaams Huis met als sprekers : Huguette De Bleecker, 
voorzitster FVV en kamerlid Paul Van Grembergen. 
Dender-West : Dansavond in zaal Claudia, Dorp, Eron-
degem met het orkest Sonor Band en zangeres Ingrid. 
Aalst : FVV - Vlijtige namiddag met allerlei handwer
ken van 14u30 tot 16u bij A. Dieriok, Gentsestraat 109. 
Nieuwkerken-Waas : Volksvergadering om 20u in zaa) 
De Klok. Sprekers : Nelly Maes en senator M. Coppie-
ters over « De fusies en haar gevolgen » en « Dossier 
Vlaanderen ». 

DIRK MARTENS 
NINOVE 

Beverstraat 24-26 
Tel. (054)331.05 

AALST 
P.V.B.A. 

Lange Zoutstr. 30, 29-33, 36-38 
Tel. (053)240.60 

^ 
KINDERARTIKELEN : plooi- en wandelwagens - bedjes en 
wiegen - stoelen en looprekken - schommels - kamerversie

ringen wastafels en waskussens - kinderkleding. 

SPORTARTIKELEN : allerlei - turnkledij . ruiteruitrustingen -
ping-pongtafels - badkleding en alle toebehoorten - rol- en 

ijsschaatsen - kampingartikelen - turngerei. 
SPEELGOED : uitgebreide keus in merkartikelen : autobanen -
elektr. treinen der beste merken - auto's - go-carts - trakteren 
- poppen . poppenwagens en -wiegjes . burelen - lessenaars -
borden - fietsjes - alle gezelschapsspelen - alle soorten me-

kanieken - schooltassen - borden - tuinmeubelen -
tuinschommels. 

— ZEER VOORDELIGE PRIJZEN — 
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ARRONDISSEMENTELE MEETING TE LEDEBERC 

VLAANDEREN BLUFT BESTOLEN, 
WAALSE DIEYEN LAAT MEN LOPEN ! 

Vrijdag 19 april was de Volksunie te gast bij haar Ledebergse afdeling. 
I\̂ eer dan 500 aanwezigen luisterden er naar Hugo Schiltü die er het 
geheim rapport van de « Union Wallonne des Entreprises » onthulde. 
Uit dit rapport blijkt eens te meer dat de zgn. nationale solidariteit een 
eenrichtingsverkeer is van miljarden Vlaamse belastingsgelden naar 
Wallonië. Senator Oswald Van Ooteghem gaf het officiële startsein 
voor de verkiezingskampanje voor de gemeenteraadsverkiezingen in 
Groot-Gent. Beide sprekers kregen van de geestdriftige toehoorders 
een staande ovatie. Het programma werd aan elkaar gezongen en ge
praat door de stijlvolle kabaretgroep Vlaert uit Ertvelde. 

vu-voorzitter Schiltz drukte zijn be
zorgdheid uit over de soclaal-eko-
nomlsche toekomst van het land. 
De spontane herleving van de 
ekonomische aktiviteit mag ons 
niet blind maken voor de nood
zaak geldige antwoorden te vin
den op de fundamentele vragen 
die aan ons sociaal ekonomisch 
sisteem gesteld zijn. 

AARZELENDE REGERING 

Volgens de partijvoorzitter moet 
de regering een einde maken aan 
haar aarzelende en afwachtende 
politiek en door een moedige en 
krachtige aanpak de noodzakelijke 
mentaliteitsverandering bij de be
volking in de hand werken. 

Prioritair stelde de heer Schiltz 
de verdediging van de munt. Naast 
de inflatie is devaluatie immers 
de meest onsociale verdoken be
lasting vermits het een recht
streekse aantasting betekent van 
de koopkracht van de massa klei
nere inkomens en kleine spaar
ders. Indien de regering vroeger 
een krachtig anti-inflatiebeleid had 
gevoerd zou zij nu trouwens be
ter gewapend zijn om aan de 
muntspekulatie het hoofd te bie
den. 

Verder moet de werkelijke soli
dariteit tussen de sterke en zwak
ke sektoren van de ekonomie door 
de overheid opgelegd worden. Par
tijvoorzitter Schiltz kloeg hierbij 
de ego'istische houding aan van 
de bevoorrechte sektoren zoals de 
petroleum en de petrochemie 
waarin patroons en werknemers 
onder elkaar de winst verdelen 

dan wanneer deze prioritair ter 
beschikking van de gemeenschap 
zou moeten gesteld worden voor 
het voeren van een oordeelkundi
ge tewerkstellingspolitiek. 

Een zicht op de zaal en de kabaretgroep Vlaert uit Ertvelde 
(Foto's : Noël Colman) 

Senator Van Ooteghem 

BRUTALE CHANTAGE 

Tenslotte betreurde de heer 
Schiltz dat de regering niet ge
antwoord heeft op het verzoek 
van de VU nog vóór het ambtsju
bileum van de koning maatregelen 
uit te vaardigen tot opruiming van 
de sociale gevolgen van de re
pressie en de epuratie. 

Zowel op dit gebied als op f i
nancieel en ekonomisch gebied 

worden de Vlamingen via de rege
ring machteloos gemaakt door de 
brutale chantage van de franstali-
gen. Dit is dezer dagen nogmaals 
gebleken in de Kamer tijdens het 
debat over de eeuwige kompen-
satie-eisen van Wallonië. Het 
wordt de hoogste tijd dat het zo 
niet meer verder gaat en dat de 
Vlaamse politici van de meerder
heidspartijen in de regering hun 
verantwoordelijkheid opnemen. 

GENT-EEKLO 
OPGELET ! 

De « eerlijke vinder » van het 
boek « 20 jaar VU » door Fr. Van 
der Eist op de VU-meeting van 
vrijdag 19 maart te Ledeberg 
wordt verzocht ofwel het boek te
rug te bezorgen of het te betalen 
op prk 000-0171139-31 van «Wij. , 
Voldersstraat 71, 1000 Brussel. 
Met dank I 

LEBBEKE 
SUKSES 

Ons arr. partijbal was in een 
tijd dat dit soort manifestaties al
gemeen aan aantrekkingskracht 
verliezen, een sukses. Voor de af
deling zelf een aansporing, om de 
a.s. gemeenteraadsverkiezingen 
met geestdrift en realiteitszin 
verder voor te bereiden. Een don
kere vlek : een paar « grote » af
delingen hebben het weer niet 
nodig gevonden, een belangrijke 
aktiviteit buiten hun gemeente 
Voor wanneer wat meer solidari
teit en medewerking op het arr. 
en nationale vlak ? 

LOCHRISTI-BEERVELDE-
ZEVENEKEN-ZAFFELARE 

GROOT-LOCHRISTI 

Met het oog op de komende 
fuzie tussen Beervelde, Zevene-
ken, Zaffelare en Lochristie, werd 
de afdeling Groot-Lochristi opge
richt. Voorzitter Guido Boone en 
penningmeester-sekretaris Raf. 
Cosyns namen de voorlopige wer
king op zich, een werking die in 
onze gemeenten, gezien de men
taliteit, zeer moeilijk loopt. We 
hebben om alle mensen te berei
ken, dokumentatie en vooral cen
ten nodig om een plaatselijk blad 
uit te geven. We r e k e n e n 
daarom op uw steun. Onze bank
rekening 445-0589491-86 Met 
Vlaamse dank. 

ZONDAG 28 MAART DOEN 
WIJ MEE AAN DE TAK-BE-
TOGING TE BRUSSEL. 
DE ARR.-BUS VERTREKT OM 
9u30 AAN DE ROELAND . 

YVONNE 
WANROW 
Zij is een Indiaanse (« We heten ons
zelf -the natives, de inboorlingen, wij 
zijn the people, het oorspronkelijke 
volk ») van de Colvillestam uit de 
staat Washington in de Verenigde Sta
ten. 
Zij is tweeëndertig jaar oud, tenger, 
met lange zwarte vlechten en een smal 
gezicht, met twee vreemde ogen daar
in. Ze spreekt pathetisch, gevoelvol, 
in de kunst van redevoeringen is ze 
een natuurtalent. 

Ze trad op tijdens het voorbije Vrou
wentribunaal, ze was één der meest 
omstreden en boeiendste figuren. 
Zij woont in de Verenigde Staten, in 
een reservaat van de staat Washing
ton, aan de Far-Westkust. Midden dat 
reservaat heb je de stad Spokane, be
woond door Indianen en blanken, ge
scheiden door de rassenhaat van de 
pionierstijd. Je hebt er tevens de men
taliteit van de voorbije gewelddadige 
dagen : de brutaliteit uit zich In wapen
bezit en situaties waarbij vuurwapens 
gebruikt worden. 

Yvonne Wanrow is gescheiden, heeft 
drie kinderen. 

In 1973 schoot ze een éénenzestigjari-
ge man dood, Wesler, een beruchte 
bandiet, die kinderen aanrandde. Hij 
had toen een zevenjarig meisje mis
bruikt en een aantal kinderen, jongens 
en meisjes bedreigd. Eén ervan was 
het zoontje van Yvonne Wanrow. Uit 
schrik voor de vreselijke buur besloot 
Yvonne bij een vriertdin in te trekken 
en het was in dit huis dat een dron
ken Wesler met een gezel binnenbrak. 
De Indiaanse schoot Wesler neer en 
verwondde de ander. 

Ze beriep zich op zelfverdediging, 
maar toch werd ze van doodslag en 
moordpoging beschuldigd, en het is 
om de zware gevangenisstraf die haar 
bedreigt (tot vijfentwintig jaar opslui
ting) dat ze hemel en aarde beweegt 
en haar geschiedenis tot in Brussel 
kwam vertellen. 

Voor haar ontstonden in de Verenigde 
Staten steunkomitees, en de gehele 
zaak kreeg in de Amerikaanse pers van 
februari en maart een bredere dimen
sie. 

Je hebt eerst het raciale aspekt. 
In een gesprek met ons vertelt Yvon
ne : 
X Indien een Indiaan een blanke neer
schiet, dan is de straf nog altijd zwaar
der dan als een blanke een Indiaan 
vermoordt ». Daarom mengt zich in 
deze droeve zaak de « Red Power », 
het ontwakende bewustzijn van « het 
volk » uit de reservaten. 
Wanrow zelf is op zoek naar de In
diaanse identiteit, leert de inheemse 
taal aan haar kinderen, tracht de oude 
kunstvormen te vertolken en bekent 
zich tot de oorspronkelijke godsdienst 
van haar voorvaderen. 
Dan heb je natuurlijk de wet van God : 
•< Gij zult niet doden ». 
Yvonne . « Wat moest ik doen ? Hij 
had mijn zoontje bedreigd, hij kwam 
ons huis binnen om een ander kind 
aan te vallen, de politie trad niet op, 
dus ? ». 
En ze beschuldigt dan zeer sterk de 
misdadige maatschappij, waarin ze 
moet leven. 
« Ik hou van mijn kinderen. Ik wU dat 
kinderen op straat kunnen spelen, on
gestoord, zorHJer dat ze de weerloze 
prooien van perverse maniakken moe
ten worden. En moeten de moeders 
hun kinderen niet verdedigen ? Ik wil 
het recht van de kirvderen opeisen om 
in een ordelijke, gezonde samenleving 
te kunnen opgroeien ». 
Rondom Yvonne Wanrow kunnen dus 
heel wat kontroversiële vragen rijzen. 
Haar zaak berust nu in harden van be
kende Amerikaanse advokaten, zoals 
William Kunstier, die Martin Luther 
King verdedigde en de leiders van de 
American Indian Movement (AIM), de 
lui van Wounded Knee. 

Ze kon naar Europa dank zij de tus
senkomst van Buffy Saint-Marie, de 
beroemde zangeres ; andere vrouwen 
treden op als helpende advokaten, zo
als Elisabeth Schneider en Nancy 
Stearns ,t.i iiiermee zijn we in de Wo
men's Lib ijeidnd. 
Yvonne Wanrow spreekt zacht, maar 
vastberaden. Als je ze vraagt, wat je 
konkreet voor haar kan doen, dan zegt 
ze : 
« Schrijf naar de goeverneur van de 
staat Washington, de heer Daniel J. 
Adams, Olympia. Indien ze brieven van 
de geihele wereld krijgen, en de zaak 
wordt overal bekend, dan zullen ze 
schrik krijgen, dan moet ik niet in de 
gevangenis en kan ik bij mijn kinderen 
blijven ». 
De ontmoeting met Yvonne Wanrow 
heeft ons geleerd dat de wereld mis
schien klein wordt in kilometer-afstan
den, maar zo ontzettend groot kan de 
kloof zijn tussen de mentaliteiten. Tus
sen haar en ons ligt de Atlantische 
Oceaan en een kontinent, maar als 
vrouwen kunnen we haar begrijpen. Zij 
zoekt een uitweg in een maatschappij, 
die door brutaliteit, losbandigheid en 
gebrek aan eerbied voor de menselijke 
waardigheid zo grondig is verkom
merd. Voor ons is dit een teken aan 
de wand. 

Huguette De Bleecker 

Nationale vergadering op zaterdag 27 
maart in café « De Brigand », Hoog
straat te Mechelen. 
De zaal is gelegen bij de Brusselse 
Poort en vanuit het station is het al
tijd rechtdoor. 

25 MAART 1976 WIJ IS 
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WEST-VLAANDEREN 
TAK-BETOGING TE BRUSSEL 

Op zondag 28 maart gaan ook 
wi j terug met TAK naar Brussel. 
Wie mee wil met de bussen kan 
dat. 

Brugge : verzamelplaats : sta
tion, 9u. Inschrijven bij Pierre Sa-
maey, Gistelstraat 58, Varsenare 
of in drankhuis Breydelhof te 
Brugge. Prijs : 120 fr. 

Oostende : verzamelplaats 
Mac Leodplein, 8u30. Inschrijvin
gen bij Jef Debusschere, Zwalu
wenstraat 35, Oostende. Prijs : 
120 fr. 

Kortrijk Verzamelplaats 
drankhuis 1302, 8u30. Inschrijven 
bij Herman Roeland, Klooster
straat 60, Marke en in drankhuis 
1302. Prijs : 110 fr. 

Roeselare : Verzamelplaats : 
St-Amandsplein, 8u30 Inschrijven 
bij Verraest Gaston, Ommegang
straat 4, Roeselare en bij Stef De 
Wandel, Roeselaarsestraat 89, Ar-
dooie. Prijs : 100 fr. 

DEERLIJK-BEVEREN/LEIE-
DESSELGEM 
MEDELEVEN 
Een trouw lid, meester Herman 
Herremans Is op donderdag 11 
maart na een pijnlijk ongeval over
leden. Met meester Herman ver
liest de afdeling Deerlijk één van 
die stille werkers waarop steeds 
een beroep kon gedaan worden. 
Aan de rouwende familie biedt 
het bestuur en de leden van de 
afdeling Deerlijk langs deze weg 
hun oprechte blijken van deelne
ming. 

IZEGEM 
WIJ HALEN HET ! 

Voor het VU-bal van 20 maart 
stelden wij het cijfer voorop van 
400 kaarten die wij zouden verko
pen vóór 20 maart. Enkele avon
den voordien — het moment 
waarop de tekst opgesteld wordt 
voor deze kroniek — zag het er
naar uit dat dit getal zeer dicht 
benaderd zou worden, of mis 
schien zelfs overtroffen Proficiat 
en dank aan onze bestuursleden-
kaartenverkopers ''\e geen moeite 
onverlet lieten Lezers die geen 

POPERINGE 

HERWAARDERING VAN HET 

OPENBAAR VERVOER 

In grote gebieden van het Vla^ 
se land is het openbaar vervok 
weinig meer dan een stel aftano 
se kleren, die af en toe opgelapt 
werden Dit is zeker het geval 
voor eksentrisch gelegen gewes
ten zoals de Westhoek. Kwa open
baar vervoer is de Westhoek een 
ontwikkelingsland. 
Wat is er aan openbaar vervoer 
nodig in de Westhoek, wat is er 
tekort ? 
Dit is het tema van de studiedag. 
Andere gewesten bleken in staat 
hun trein- en busnet te doen uit
bouwen — verbetering is dus ze
ker mogelijk. Deze studiedag zal 
dus eveneens aandacht hebben 
voor de middelen om er wat aan 
te doen. 
De studiedag wordt georganiseerd 
door het regionaal komitee leper-
Poperinge van de Stichting-Lode-
wijk de Raet. 
Datum : zaterdag 3 april 1976 
Plaats : Poperinge, zwembad De 
Kouter, Bruggestraat 42 Cnabij het 
station), tel. 057/33.48.25. 
Bijdrage : 150 fr. ; 50 fr. voor stu
denten, werkende en werkloze jon
geren en bezitters van een 3-f Pas 
Inschrijvingen : u bent ingeschre
ven door de bijdrage te storten 
op rekeningnr 000-0582944-71 van 
de h. G. Verstraete, L. Deschodt-
laan 10 te 8970 Poperinge, met 
vermelding van vdrnaam, naam, 
beroep en volledig adres. Vermeld 
eveneens of u de aangeboden 
broodmaaltijd zult gebruiken. In
schrijven ook op nr 02-217.27.77. 

kaart aangeboden kregen of niet 
naar ons bal kwamen, kunnen 
hun verzuim nog altijd goed ma
ken door een gift aan onze ver-
kiezingskas. Dat kan door een 
bedrag over te schrijven op reke
ning nr 465-0134301-85 van Volks
unie Izegem. 

DANK 
Onze oprechte dank gaat naar 

de velen die prijzen schonken 
voor de tombola op ons bal van 
20 maart. Dank zij de vele en 
waardevolle prijzen zorgt deze 
tombola telkenjare ervoor dat on
ze afdelingskas een serieuze in
spuiting krijgt. 

GROF 
Het weekblad « Voor Allen » 

van de BSP-gesindikeerden en 
-verzekerden geeft geregeld een 
uiteraard « roze » gekleurd ver
slag van de Izegemse gemeente-
radszitingen. De verslaggever van 
dienst — raad eens wie dat is 
— had het in het nummer van 20 
februari ook even over de recht
matige klachten van de bewoners 
van de nieuwe wijk van Klein 
Harelbeke Zoals we hier vroeger 
al schreven heeft de Volksunie, 
die klachten krachtig gesteund 
in de gemeenteraad en de pro
blemen van deze mensen op het 
politieke forum gebracht. De ver
slaggever van « Voor Allen >• 
glijdt daar natuurlijk over heen. 
Maar hij liet zich iets ontglippen 
wat het onthouden waard is Over 
de eisen van Klem Harelbeke 
,chreef hij . <• Enfin, wat baten 
kaars en bril » Dat betekent dus 
dat de BSP de klachten van Klein 
Harelbeke beschouwt als een 
uiting van domheid ! Daar ken
nen we maar één woord voor : 
grof ! 

WEVELGEM 
NIEUW BESTUUR 

Het vernieuwde bestuur ziet er 
"Is volgt uit : voorz. : Erik Van-

scappelle ; ondervoorz. : Jaak 
v/erhauwaert ; sekr. : Frans Soe-
,ien ; prop. : Frank Vermoortele, 
Lucien Verhaest, Pol Herman ; 
orq.: Marcel Vermoortele; dienst-

MEDEGEDEELD 
IZEGEM 
VRIJHEID IN BASKENLAND 

Informatieavond door Walter 
Luyten met film en dia's over de 
strijd van een minderheid 

Deze informatieavond gaat door 
p 26 maart om 20u te Izegem 
n de zaal van drukkerij Strobbe, 
3aertshof (vlakbij de Grote Markt) 
Inrichting werkgroep Arbeid met 
medewerking van het Dosfelinsti
tuut. 

AAMSE STUDENTENAVOND 

voor alle Vlamingen die zich jong 
van hart voelen. 
Oranjehuis, Hoogstraat 69, Ant
werpen (bij voetgangerstunnel). 
Woensdag 31 maart 1976 - 20 uur. 
Kamerlid Willy Kuypers spreekt 
over : "Met ons radikaal Vlaams-
Nationalisme in een federalis
tische geest naar de brede lagen 
van ons volk". 
De onvolprezen volkszanger Jef 
Eibers brengt ons het geënga
geerde Vlaamse lied. 
De avond wordt besloten met een 
j rote Vlaamse Gantus. Het nieuwe 
presidium '76-'77 dat dezelfde 
avond werd verkozen, wordt t i j
dens deze cantus bekendgemaakt. 
Toegang : 60F - Voorverkoop : 50F 
- door storting op rek. 930-011530-
51 t.n.v. KVHV-Antwerpen (vóór 
25 maart) 
-telefonisch : (031)3102 35 of 
37 33 18 
- schriftelijk Kris Barrezeele, 
Rodestraat 34, Antwerpen. 
Bestelde kaarten liggen ter be-
shikking aan de ingang. 

betoon : Luk Vansteenkiste, Re
main Vlieghe ; penningm. : Jaak 
Delaere. De afdeling startte sa
men met fusiegemeenten Gulle-
gem en Moorsele met een leden
blad orfder de naam WE-GU-MO. 

SCHITTEREND 
VLAAMS FAMILIEFEEST 

Enkele weken geleden werden 
de leden vergast op een Breuge-
liaans etentje. Menig patatje met 
de frak, sneden pastei, hoofd-
vlees en bruin brood en glazen 
trappist gingen de maag van de 
meer dan 100 aanwezigen binnen. 
Na het eten volgde een Vlaamse 
film waarna een familiekwis werd 
gehouden met vragen en prakti
sche proeven. Het was al vroeg 
in de morgen toen « De Vlaamse 
Leeuw » dit gezellig samenzijn 
besloot 
STEUNFONDS 

Met het oog op de komende 
gemeenteverkiezingen, opende on
ze afdeling samen met Gullegem 
en Moorsele een nieuwe bankre
kening onder nr 468-5155241-48 
met vermelding «Steunfonds Ver
kiezingen ». Elke bijdrage is har
telijk welkom 

WERVIK 
MET RASSE SCHREDEN 

Komen de verkiezingen nader. 
Graag zouden wij te Wervik een 
bijzondere inspanning leveren op
dat het Vlaamsnationalisme ook 
te Wervik in de gemeenteraad zou 
vertegenwoordigd zijn. Hoe ratio
neel een propaganda ook gevoerd 
wordt, steeds kruipt die plaatse
lijk in de tienduizenden franken 
Omdat niet altijd dezelfde men
sen het leeuwenaandeel van de 
kosten zouden moeten dragen — 
de middelen van de partij zelf 
zijn zéér beperkt ! — vragen wij 
iedereen zijn steentje te willen 
bijdragen. 

Feestzaal « JAGERSHOF » 
Zaal voor huwelijken, vergaderin
gen e dm. met 1.200 zitplaatsen. 

Gemeenteplaats, St-Andries 
Tel. : 050/31.32.10 & 31.34.06 

MINI-MARATHON 

Voor de derde maal gaat in Ede-
gem de mini-maraton van start. 
Voor de derde maal organiseren 
de Blauwvoetvendels van Edegem 
deze maraton voor de sportieve 
jongens en meisjes van 6 tot en 
met 13 jaar 

Het initiatief groeide uit de 
Blauwvoet - Mars - Maraton die 
reeds voor de zevende maal van 
start zal gaan op zaterdag 10 april 
te Merksem. 
De leiding van de Blauwvoetven
dels vond echter dat ze met de 
kleinsten ook iets dergelijks 
moest proberen. Zo groeide de 
eerste mini-maraton, die nog vol
ledig in eigen kring werd gehou
den Het jaar nadien kon men al 
rekenen op enkele buitenstaan
ders en nu, voor de derde uitgave, 
kregen we de medewerking van 
BLOSO, van het ministerie van 
Nederlandse Kuituur en van de 
gemeente Edegem. Dit jaar kan 
dus van een degelijke organisatie 
gesproken worden. 
De verschillende afstanden, dit 
naargelang de ouderdom, zijn de 
volgende : 5 km voor de leeftijd 
van 6 tot 8 jaar ; 10 km voor de 
leeftijd van 9 tot 10 jaar ; 20 km 
voor de leeftijd van 11 tot 13 jaar. 
De eerste start wordt gegeven om 
12u30, de laatste (deze van 5 km) 
om 14u30. 

Er zal voor eerste hulp gezorgd 
worden. Elke deelnemer die met 
sukses de maratin beëindigd krijgt 
een brevet. Verder zijn er bekers 
en plaketten. 
De inschrijvingen worden gedaan 
bij Michiels, Paul Gilsonlaan 49, 
2520 Edegem (Molenveld), waar 
ook alle verdere inlichtingen kun
nen bekomen worden. 

KflL€nD€R 
MAART 
26. 
26. 
27. 

28. 

2Ö. 

Bredene : Hutsepotavond in Petra, Driftweg, 150 fr. 
Oostende : Gemeenteraad vanaf 19u. 
Izegem : Wandeling op en rond de Hoogledeberg o.l.v. 
Erik Vandewalle. Organisatie : Wandelklub Vlaams Huis. 
Vertrek om 13u30 aan het Vlaams Huis. 
Tiegem : Jaarlijks VU-bal in zaal Stijn Streuvels te In-
gooigem. Aanvang om 20u. Opgeluisterd door de St-
Arnoldusblaaskapelle. Toegang 50 fr. Inrichters : afde
lingen Tiegem, Vichte, Kaster, Anzegem-lngooigem. 
leper : Vlaamse Vrouwenverenigirtg geven een voor
dracht- en gespreksavond met mevr. Seurinyck, politie
assistente te Roeselare, over de « Jeugddelikwentie », 
om 20u in de bovenzaal van de Bank van Roeselare en 
West-Vlaanderen, Diksmuidestraat 22. Inkom : 30 fr. 

APRIL 
2. Groot-Oostende : Paneelgesprek met de fraktleleden. 
2. Kortrijk : Karnavalfeest in zaal « De Melkerij te Heule » 

om 20u. 
Wingene : Wim Jorissen spreekt er over « Dossier 
Vlaanderen » om 20u in 't Molenhof (Tieltstraat 30) 
Dia-voorstelling over ons eigen Vlaanderen. 
Brugge-Torhout (arr) : Lentebal om 20u30 in zaal Jagers
hof, Gemeenteplein, St-Andries-Brugge. Inkom : 80 fr 
Houthulst : Afdelingsbal in Rozenhof te Klerken. 
Kortrijk : Arr. raad om 17u in 1302. 

2. 

3. 

3. 
3. 

4 Diksmuide : Arr. raad, Vlaams Huis, 9u30. 

10. 

11 

17. 
23 

24. 

24 
30 

Zonnebeke : 5de Lentebal van de Vlaamse Vrienden
kring om 20u in zaal Breughel met het orkest The Early 
Birds. Inkom : 60 fr. 
Oostende : Fed. Vlaamse Vrouwen. Uitstap naar Keu
kenhof. 
Wevelgem : Afdelingsbal om 20u in zaal Cortina 
Oostende : Groot VUJO-bal in zaal Elysee, Langestraat 
Inkom ; 40 fr. Begin • 20u. 

Kortrijk : Grootse autokaravaan tegen geplande snel
weg Komen-Moeskroen. Start om 9u30 te Wevelgem. 
Einde om 14u. 
Veurne : Kantonnaal lentebal in zaal Retonka. 
Veurne : Senator Frans Van der Eist spreekt sr ovei-
« Vlaanderen, eisende en nog altijd betalende partij » 
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VLAANDEREN IN EUROPA 
EN IN DE WERELD 

De internationale ontwikkeling heeft rechtstreeks weerslag 
op onze ^igen toekomst. Doen wij er zelf iets aan of laten 
wij België en het Brusselse establishment begaan ? 
# Welk Europa voor Vlaanderen ? 
(Europees federalisme, Europese verkiezingen, de volkeren 
in Europa). 
9 Onze betrokkenheid bij de internationale samenwerking. 
(werkverschaffing, arbeidsverdeling, grondstoffen- en ener
gievoorziening, ontwikkelingshulp). 
Voorzitter : senator E. De Facq. 
Referaten door senator Hector De Bruyne en prof. dr J. Ma-
ton. 
Slottoespraken door prof. dr H. Brugmans en VU-voorzitter 
Hugo Schiltz. 
Inlichtingen bij • L. De Beul, Studiedienst VU, Tribunestraat 
16, 1000 Brussel, tel 02/217.90.75. 

NIEUW VU-FRAKTIEBESTUUR 
IN DE SENAAT 

Het bureau van de Volksunie-Senaatsfraktie werd opnieuw 
samengesteld. Na de vervanging van de senatoren Bouwens 
en Van Haegendoren ziet het er als volgt uit : 
Voorzitter : Wim Jorissen. 
Ondervoorzitter : Rik Van de Kerckhove. 
Sekretarissen . Rob Vandezande en Eugeen De Facq. 
Whip . Bob Maes. 
In vervanging van senator Bouwens werd senator Willy Per-
sijn als lid van het partijbestuur aangeduid. 
Volgende senatoren maken thans deel uit van het partijbe
stuur : 
Frans Van der Eist als voorzitter-stichter. 
Wim Jorissen als sekretaris-stichter en als fraktlevoorzitter. 
Maurits Coppieters en Rik Vandekerckhove als verkozenen 
door de partijraad. 
Hektor De Bruyne en Willy Persyn als verkozenen van de 
Senaatsfraktie. 

VERZOEK EN DANK I 
Het partijbestuur heeft oud-senator Van Haegendoren ver
zocht als opdrachthouder van het partijbestuur het voorzit
terschap waar te nemen van de werkgroep Kuituur die de 
politieke besluitvorming in deze sektor en het parlementair 
werk moet voorbereiden. 
Hij zal hierbij worden bijgestaan door senator Guido Van In, 
loco-voorzitter van de werkgroep. 
Tevens werd aan Maurits Van Haegendoren gevraagd bijzon
der de toepassing van het Kultuurpakt te volgen. 
Het partijbestuur is de heer Van Haegendoren dankbaar dat 
hij deze belangrijke taken op zich heeft willen nemen en 
rekent nog vele jaren op zijn gewaardeerde medewerking. 
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DERTr 
NA DE VERKIEZINGEN 
VAN 1965 

De regering Harmei, die aan het be
wind kwam op 27 juli 1965, hield het 
uit tot 11 februari 1966 : zij moest af
treden ingevolge de krisis inzake ziek
teverzekering. Het terugtrekken der 
socialistische ministers had echter 
wel een andere, diepergrijpende oor
zaak : sedert de onlusten in Zwart
berg in het begin van 1966 was de re
gering Harmei met het odium van een 
reaktionair, anti-sociaal bewind bela
den en de BSP wilde zich van de Lim
burgse smetten zuiveren door deze 
taktische terugtocht. Op de zaak 
Zwartberg — die uitvoerig door Toon 
van Overstraeten in zijn « Dossier 
Zwartberg : de grote stakmg » werd 
uiteengezet, komen wij nog terug. 
Enkele feiten deden einde 1965/begin 
1966 stof opwaaien, en hun emotionele 
geladenheid verhitte sommige gemoe
deren. Vooreerst waren er twee pro
cessen. Het ene greep plaats te Straats 
burg, het andere te Wenen. Beide raak
ten belangrijke punten aan uit de Bel
gische binnenlandse politiek na de oor
log : de taalwetgeving en de repressie. 
Daarenboven was er de franskiljonse 
en Waalse aktie en reaktie, in de 
Voer en in Vlaanderen zelf. 

HET PROCES 
IN STRAATSBURG 

Tengevolge van een franskiljonse aktie 
waren er in de jaren 1962 tot 1964 
door frankofonen klachten ingediend 
bij de Europese Kommissie voor de 
Rechten van de Mens, tegen de Bel
gische taalwetten van 1932, 1955, 1959 
en 1963, die volgens hen indruisten te
gen artikelen van het Verdrag van Ro
me (Europese Konventie van de Rech
ten van de Mens). 

Het ging hier inzonderheid om de op
richting van Franse scholen in Vlaan
deren en in de Brusselse randgemeen
ten, en hun subsidiering door de staat. 
Niet de hele taalwetgeving werd ech
ter door de Kommissie op de korrel 
genomen, maar alleen enkele aspekten 
ervan : « certains aspects du régime 
Imguistique de l'enseignement en Bel-
gique. ». 

De Kommissie achtte die taalwetten 
niet in overeenstemming met de rech
ten van de mens. Er was nochtans wel 
verdeeldheid omtrent die verschillen
de aspekten : er werd over drie zaken 
gestemd en telkens verschilde het 
aantal pro's en contra's en deze wis

selende meerderheden bevestigden al, 
volgens de Kommissie zelf, het inge
wikkelde van de problemen. Zij oor
deelde echter dat de taalwetten een 
zekere diskriminatie schiepen inzake 
onderwijs. Het rapport werd aan de 
Belgische regering en aan het Hof 
overgemaakt. Dit laatste werd door 
sommigen al als een daad van on
vriendelijkheid tegenover de Vlamin
gen beschouwd. In november 1966 
kwam het Hof bijeen. De Belgische 
regering, verdedigd door mr. Bayart 
en prof. Guggenheim, riep de onbe
voegdheid van het Hof in. Het Verdrag 
vermeldde immers de rechten waarop 
de klagers beroep deden, niet. De Bel
gische tesis — die nu de tesis van de 
Vlaamse meerderheid was ! — luid
de : de staat heeft niet de verpliohting 
onderwijs te verschaffen, volgens arti
kel 2 van het Protokol van het Ver
drag. 

De kwestie van de subsidiëring en de 
homologatie vallen buiten het gebied 
van de vrijheid van onderwijs : daar
over beslist het parlement soeverein. 
— België is niet verplicht subsidies te 
verlenen aan of diplomas te homologe
ren van een onderwijs in een andere 
dan de officiële taal, ook niet de Fran
se. Indien de frankofonen dat zouden 
eisen, zouden bv. de Italianen in Bel
gië dat ook kunnen eisen, vermits er 
geen diskriminatie mag bestaan. 
Spaak bevestigde voor het parlement, 
dat de taalwetten de struktuur van de 
staat raakten, en dat het Hof van 
Straatsburg daarin geen bevoegdheid 

bezat. Hij kondigde daarenboven aan 
dat België op 28 juni 1965 — verval
datum — de konventie slechts voor 
twee jaar i.p.v. voor de gebruikelijke 
vijf jaar zou verlengen. 
De zaak zou nog aanslepen tot 1968 
en dan eindigen op een principieel ge
lijk voor de Vlaamse stelling van de 
integriteit van het grondgebied : gun
sten aan Franstaligen toegestaan kun
nen niet als een recht beschouwd wor
den. Het Hof zag echter in de onder-
wijsregeling in de Brusselse randge
meenten wél een vorm van diskrimina
tie. Wat bij de Brusselaars de eis tot 
aansluiting bij Brussel, in Vlaanderen 
de eis tot opheffing der faciliteiten nog 
meer beklemtoonde. 
De Volksunie had geoordeeld : laat de 
Belgische regering veroordeeld wor
den te Straatsburg. Dat zal de zaken 
op de spits drijven en het federale be
ginsel integraal in de staatsstruktuur 
doen toepassen : daarin heeft geen 
enkel Europees hof of kommissie eni
ge inspraak 1 

WENEN 

Had de klacht in Straatsburg de zwak
ke punten van de taalwetgeving voor 
Vlaanderen duidelijk aangetoond en de 
konsekwentie van een federale her
vorming nog dringender gemaakt, dan 
deed een ander proces passies uit 
het verleden oplaaien. 

De Belgische regering had de uitleve
ring gevraagd van Rob. Verhelen, ti j
dens de oorlog leider van de Agleme-
ne SS-Vlaanderen. Verhelen was intus
sen Oostenrijks staatsburger geworden 
en de Oostenrijkse regering kon een 
staatsburger niet aan een vreemd ge
recht uitleveren, hoewel zij hem na
dien dit staatsburgerschap ontnam. 
Verhelen werd echter aangehouden 
op beschuldiging van oorlogsmisdaden: 
moord op een cafébaas van het stam
café van verzetslui ; op twee rechters 
en op politiekommissarissen. Hij werd 
vier jaar in voorarrest gehouden. Bij 
het proces kwamen twee getuigen uit 
België aan het woord : prof. Bernard, 
legerkolonel en professor in geschie
denis, en pater Brauns. De ene tégen, 
de andere voor. 

De welbespraakte pater — dichter van 
een tamelijk omvangrijk poëtisch 
CEUvre, die klassieke filologie, wijs
begeerte en teologie gestudeerd had, 
docent was geweest in Nederlandse 
literatuur aan de Jezuïetenuniversiteit 
in Namen, verliet tengevolge van een 
konflikt met zijn overheid omwille van 
zijn openbare stellingname voor zijn 
Vlaams-nationale en Groot-Nederland
se opvatingen en zijn verdedigen en 
propageren van de Volksunie, de orde 
op 30 september 1964. Hij ging 
voor de Oostenrijkse jury uiteenzetten 
wat kollaboratie en verzet eigenlijk 
geweest waren, wat de repressie in 
België betekend had, wat de positie 
van de Vlamingen in de aanklagende 
Belgische staat was. Het werd een 
aanklacht tegen de aanklager en Ver
helen werd vrijgesproken. Een hetze 
in de patriottieke Belgische pers volg
de tegen Oostenrijk, tegen Brauns. 
Er volgden wat moties en protesten 
bij de ambassade, wat kladpottertij op 
een Oostenrijks konsulaat. Maar nu 
was bewezen : een gerecht van neu
trale gezworenen had iemand vrij ge
sproken, die tijdens de oorlog dan toch 
belangrijke verantwoordelijkheden had 
gedragen en zelfs repressieve akties 
gevoerd of doen uitvoeren. De meeste 
veroordeelden in Vlaanderen, en zelfs 
menig gefusilleerde, had minder ge
daan. De zaak, die men zo had opge
blazen, waar men zo'n belang had aan 
gehecht, werd nu opeens vergeten. 
Men voelde aan, dat men zichzelf be
lachelijk had gemaakt. De eigen re
pressie-rechtspraak bleek, in het licht 
van het Weense vonnis, een reusachti
ge, bloedige komedie en het weigeren 
van amnestie een bestendiging ervan. 

De tegen-propaganda ging ondertussen onverminderd verder.. (vervolgt) 
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EEN BOEK OVER 
FRANS VAN DER ELST 
Doorheen de Vlaamse Beweging 
stappen, nu reeds meer dan hon
derd jaar, een reeks mannen en 
vrouwen die aan de nationale 
bevrijdingsstrijd in Vlaanderen 
een groot deel van hun beste ja
ren hebben geofferd. Men vindt 
ze op alle niveau's van de strijd : 
aan de bazis, aan de top, op de 
vele vlakken tussenin Zij hebben 
de Vlaamse ontvoogding gebracht 
waar deze vandaag staat. Hun ka
rakter, hun denken en hun voe
len heeft zijn stempel gedrukt op 
de ontwikkeling van ons volk. 
Enkelen onder hen hebben invloed 
gehad op een hele generatie fla
minganten. Zij zijn vanzelfspre
kend weinig talrijk. Nog minder 
talrijk zijn de nationalisten die 
van zichzelf kunnen zeggen dat 
ze de politiek van het land hebben 
be'mvloed en de anderen ertoe 
gedwongen hebben rekening te 
houden met de nationalisten in 
dit land en met de nationalisti
sche levensbeschouwing. 
Frans Van der Eist is een van die 
weinig talrijken. Hij is uit de 
Vlaams - nationale geschiedenis 
sinds 1945 niet weg te denken 
en het zou onjuist zijn de geschie
denis van dit land te schrijven 
zonder te wijzen op de doorwe
gende rol die Frans Van der Eist 
sinds het einde van de tweede 
wereldoorlog gespeeld heeft, in 
de Volksunie, in het Vlaams-natio-
nalisme, in de politieke geschie
denis van deze onzalige unitaire 
staat. 
Het lag dan ook voor de hand dat 
hij een plaats kreeg in de reeks 
•• Hedendaagse personaliteiten » 
van de Rockox-uitgaven. Deze bio
grafie, geschreven door onze me
dewerker Frans-Jos Verdoodt, 
kwam onlangs van de pers. 
Frans Van der Eist werd op 13 
maart 1920 geboren te Neder-
Over-Heembeek. Zijn kollege-ja
ren bracht hij door in het St-Pie-
ters-kollege te Jette, waar zich in 
hem het proces van de Vlaamse 
bewustwording voltrok. Van 1939 
tot 1944 was hij student aan de 
universiteit van Leuven, waar hij 
rechten, politieke en sociale we
tenschappen en wijsbegeerte stu
deerde. In )uli 1944 verliet hij de-
universiteit en stond zijn naam 
op drie diploma's . doctor in de 
rechten, licentiaat in de politieke 
en sociale wetenschappen, bac
calaureaat in de Thomistische 
wijsbegeerte. 
De beroepsloopbaan van Mr Van 
der Eist begon met een stage bij 
Mr William Thelen, een bewust 
flamingant en Groot-Nederlander, 
die in 1892 lijstaanvoerder ge
weest was van de (Brusselse) 
Vlaamse Volkspartij en in 1903 
het beruchte « taalincident » ver
oorzaakte bij de Balie van Brussel. 
De naam van de jonge meester 
Van der Eist is verbonden aan 
een reeks historische repressie

processen, o.a. die van Hendrik 
Elias, Karel Lambrechts, Gerard 
Romsée, Willem Van Hee, Pros
per De Troyer, Urbain Van de 
Voorde, de zaak van Zender-Brus
sel, van de Luitenant De Winde
kring en van het Veiligheidskorps 
van de DeVlag, de persprocessen 
van •< Het Algemeen Nieuws », 
« Het Laatste Nieuws » en «Volk 
en Staat ». De terechtstelling van 
Karel de Feyter op 25 september 
1945 maakte op Frans Van der 
Eist een diepe indruk. 

Frans Van der Eist op het eerste 
VU-kongres, Gent 1955. 

Mr Van der Eist behoorde tot de 
weder-oprichters van het alge
meen Nederlands Verbond in 
Vlaanderen en van 1951 tot 1958 
was hij sekretaris van het Alge
meen Vlaams Oudhoogstudenten-
verbond. Zijn rol in het Vlaams 
Komitee voor Federalisme zal be
kend blijven. Vóór alles is mr Van 
der Eist evenwel een van de 
stichters van de Volksunie, einde 
1945, waarvan hij aanvankelijk on
dervoorzitter was — voorzitter 
was prof. Walter Couvreur — en 
waarvan hij in 1955 voorzitter 
werd Hij zou deze funktie onon
derbroken blijven bekleden tot 
einde van vorig jaar. Sinds juni 
1958 zetelt hij in het Parlement 
als kamerlid en sinds maart 1974 
als senator. 
Nu het voorzitterschap van de 
Volksunie in andere handen is 
overgegaan, begint voor mr Van 
der Eist een nieuwe levensperio

de, waaruit de politiek niet zal 
gebannen worden, maar waarin de 
aksenten anders zullen gelegd 
worden, meer wetenschappelijk-
historisch wellicht. In elk geval is 
de rol van een man als Frans 
Van der Eist niet uitgespeeld en 
blijft hij een van de leidende f i
guren van het Vlaams-nationalis-
me, dat zijn doorzicht, zijn erva
ring en het voorbeeld van zijn on
baatzuchtige trouw aan de natio
nalistische idee zeker niet kan 
missen. 

HET BOEK 

Onze schets van het leven en de 
persoon van Frans Van der Eist is 
kort en onvolledig. Uitgebreide 
volledigheid kon hier ten andere 
niet bedoeling zijn. Daarvoor ver
wijzen we graag naar de jongste 
publikatie van Frans-Jos Verdoodt 
in reeds geciteerde reeks « He
dendaagse personaliteiten » van 
de Antwerpse Rockox-uitgaven. 
Wanneer wij zeer pozitief naar 
bedoeld werk verwijzen, is dit niet 
enkel omdat de auteur ervan 
sinds jaren een gewaardeerd me
dewerker is aan ons blad en een 
persoonlijke vriend. Wij bevelen 
dit werk graag aan omdat wij er 
in geloven, omdat het een gunsti
ge indruk bij ons nagelaten heeft 
en omdat Frans Van der Eist uit 
het boek tot de lezer komt zoals 
de velen hem kennen die lang 
of kort met hem hebben samen
gewerkt. Het boek is trouwens 
samengesteld volgens een zeer 
biografie-passend sisteem : tus
sen de tekst van de schrijver zelf 
in gewone rechtstaande letter, 
werden teksten ingelast in kur-
siefdruk en waar Frans Van der 
Eist zelf aan het woord wordt ge
laten. Het rezultaat is een zeer 
levendig en levens-echt boek, 
waarin men op elke bladzijde de 
haast lijfelijke aanwezigheid van 
Van der Eist zelf voelt. 
Het biografie-gedeelte van het 
boek wordt aangevuld door een 
beknopt tijdsschema, een biblio
grafie, de lijst van de wetsvoor
stellen en amendementen door 
Frans Van der Eist ingediend in 
het Parlement, de Toelichting van 
het Voorstel van verklaring tot 
herziening van de Grondwet en, 
tot slot, een uittreksel van de his
torische Kamerzitting van 1 fe
bruari 1966 na de incidenten te 
Zwartberg. 

Zoals reeds gezegd : ten zeerste 
aanbevolen, niet alleen aan 3e 
ouderen die het allemaal zelf mee
maakten, maar evenzeer aan de 
jongeren die uit het recente ver
leden meer dan één les kunnen 
trekken voor de komende jaren. 

Willy Cobbaut 

FRANS-JOS VERDOODT - « FRANS 
VAN DER ELST » • Rockox-Uitga-
ve, Edegemstraat 215, 2510 Mort-
sel. - 1976 - 150 biz. 17 foto's 
buiten tekst - 250fr. • Bij een be
perkte oplage van het boek is 
een portret van Frans Van der 
Eist gevoegd, zeefdruk, getekend 
door kunstschilder Staf Van El
zen. Prijs (boek inbegrepen] : 
1.000 fr. 
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JAARBOEK 

Uitgegeven 

door De Stichting 

Ons Erfdeel vzw 1976 
ANNUAIRE 

Edité 

par La Stichting 

Ons Erfdeel vzw 

Wapenschilden van de Frans-Vlaamse Rederijkerskamers (illustratie uit « De Franse Nederlanden »). 

(m.v.l.) Te Rijsel, de hoofdstad 
van Zuid-Vlaanderen, werd verle
den week het eerste jaarboek « De 
Franse Nederlanden - Les Pays-
Bas Franpais » aan de pers voor
gesteld. Niet minder dan 256 bIz. 
in een mooi boek verpakt hande
len over dat stukje Vlaanderen, 
zo ver van ons maar zo nauw aan 
het hart. 
Rijsel lag die dag onder een grij
ze mantel van vroege voorjaars
regen, het was er zoals altijd 
moeilijk om een parkeerplaats te 
vinden en de stad zat, zoals het 
hele land trouwens, tussen twee 
verkiezingszondagen. 
Het boek werd voorgesteld in 
aanwezigheid van de konsuls van 
België en Nederland, een ruim op
gekomen perspubliek en een gro
te schare trouwe vrienden en me
dewerkers van " Ons Erfdeel » en 
« Septentrion » aangevoerd door 
hoofdredakteur Jozef Deleu die 
ook het voorwoord van het jaar
boek schreef. 
Het was mr Raf Renard, voorzit
ter van de Stichting Ons Erfdeel 
die het werk voorstelde. 
Uit zijn betoog halen wij volgende 
zinsneden aan : 
•< In dit eerste jaarboek worden 
alle facetten van het maatschap
pelijk en kultureel leven bena
derd. Uiteraard vormt dit eerste 
jaarboek slechts het begin van 
een reeks, waarvan wij hopen dat 
ze in de loop der jaren zal uit
groeien tot een indrukwekkende 
serie, onontbeerlijk voor wie met 
kennis van zaken zal willen spre
ken over de Franse Nederlanden. 
Gegroeid door de sterke behoefte 
deze Regio Nord/Pas-de-Calais 
historisch, geografisch, ekorto-
misch en kultureel juist te situe
ren, wil de « Stichting Ons Erf
deel » met het jaarboek « De Fran
se Nederlanden » ieder jaar op
nieuw een balans opmaken van 
wat in deze indrukwekkend scho
ne en nijvere streek leeft, groeit 
en voortdurend w^ijst op de sterke 
en vele banden met de Benelux-
landen •>. 
Wat bevat het boek nu eigenlijk ? 
In een rijkelijk geïllustreerde stu
die heeft prof. Dierolez het over 
de kartograaf Lambert van St. 
Omaars. Een hoogst merkwaardig 
man die in volle naïviteit « zijn » 
wereld tekende maar toch in staat 
is geweest de op dat ogenblik 
(het begin van de twaalfde eeuw) 
bestaande kartografie te verzame
len. Een figuur waar nog niet al
les over geschreven en gezegd is. 
Zoals bij al de andere bijdragen 
wordt ook deze gevolgd door een 
Franstalig résumé en omgekeerd 
voor de Franstalige bijdragen. An
dere behandelde onderwerpen 
zijn : Les pretentions allemandes 

sur les Pays-Bas frangais, Nica-
sius Ellebodius van Kassei, kanun
nik van Esztergom in Hongarije, 
Connaissance et protection du 
littoral de Flandre frangaise. Ont
staan en verschuiving van de 
taalgrens in Noord-Frankrijk, L'Uni-
vers imaginaire d'Emmanuel Loe
ten, Achttiende-eeuwse literatuur 
in het Nederlands in Noord-Frank
rijk (toneel), L'emploi et Ie chö-
mage dans Ie Nord et Pas de Ca
lais, Vital Celen en Frans-Vlaande-
den. De weerslag van de Franse 
onderwijswetten op de achteruit
gang van de volkstaal in Noord-
Frankrijk in de 19e eeuw, Riches-
se des bibliothèques du Nord et 
du Pas-de-Calais, Tien jaar kontak
ten met de Franse Nederlanden 
door André Demedts, een niet 
weg te denken figuur in de vriend
schapsrelatie met Zuid-Vlaande
ren, L'historiografie des Pays-Bas 
Francais, Het « geestelijk testa
ment » van Jean-Marie Gantois 
(bij ons weten nergens eerder 
versohenen). Een eigenlijk testa
ment is het niet, Gantois heeft 
het twintig jaar overleefd. Hij 
schreef het tijdens zijn vijfjarige 
gevangenschap in Loos. Gantois 
werd in september '44 aangehou-' 
den, een jaar later begon zijn pro
ces dat hem vijf jaar gevangen
schap « opleverde ». Hij schreef 
in 1945 dat testament, het werd 
door zijn celgenoot Florin geko
pieerd. Het is echter spijtig dat er 
geen vertaling werd gemaakt van 
het testament, de ietwat retori
sche en bombastische schrijfwij
ze maakt het lezen van het stuk 
vrij moeilijk. 

Verder brengt de gekende Cyriel 
Moeyaert « De hedendaagse 
schrijftaal van de Westhoek in 
Frankrijk ». Het eerste jaarboek 
wordt afgesloten met een biblio
grafie 1975 en een kroniek 1975 
door Eric Defoort en Erik Vande-
walle. 
Totdaar een vlug overzicht van 
dit jaarboek. Dit initiatief zal suk-
ses kennen, daar twijfelen wij niet 
aan. Het zal imeehelpen om de 
verdeelde Nederlanden een beetje 
meer samen te brengen, en er 
voor te zorgen dat wij Europa bin
nentrekken niet als Vlaamse Bel
gen, niet als Vlaamse Fransen, 
niet als Rijks-Nederlanders maar 
als Volk-Nederlanders. 

« De Franse Nederlanden - Les 
Pays-Bas Frangais » jaarboek 1976. 
500 fr., 256 bIz. Uitgegeven door 
Stichting Ons Erfdeel, Murisson-
straat 160, 8530 Rekkem, België. 
Tel. (056)41.12.01. 
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DR FRANCOISE GAILLAND 

De jonge Franse kineast Jean-
Louis Bertucelli liet zicii met 
« Remparts d'arglle », « Pauline 
1880 » en zel<er met « On s'est 
trompé d'histoire d'amour » ken
nen ais een gevoelige kineast. 
Met zijn jongste film « Dr Fran-
golse Gailland » vervalt hij ech
ter in de gevoelerigheid en senti
mentaliteit van een stationsro
mannetje. 

Annie Girardot, hoofdaktrice in 
deze f i lm, speelde hem het gege
ven toe, nl. de op autentieke ge
beurtenissen berustende roman 
« Un Cri » van Noëlle Loriot. De
ze uitte in dit — naar men be
weert erg lezenswaardig — boek 
de sterke levenswil waaraan zij,^ 
die zelf doktores was, zich vast
klampte toen ze gekonfronteerd 
werd met kanker. Bertucelli ty
peert zijn vrouwelijk hoofdperso
nage als een geëmancipeerde 

vrouw die echter omwille van 
haar beroep haar gezin schrome
lijk verwaarloost. Haar huwelijk 
is nog enkel een fagade ; de twee 
opgroeiende kinderen lijden hier
onder én onder het feit dat hun 
moeder nooit ti jd voor hun ado-
lescentie-problemen heeft. De ge
vreesde ziekte heeft bij Franpoise 
Gailland een bewustwordingspro
ces tot gevolg, wat uiteindelijk 
leidt tot een verzoening met zo
wel man als kinderen. Deze fami
liale aspekten nemen een erg 
groot deel van de film in beslag. 
Problemen als abortus, echtelijke 
en buitenechtelijke verhoudingen, 
generatiekonflikten, konflikten 
met de schoonmoeder, vrouwen
emancipatie en buitenshuiswer-
kende vrouw, enz., worden hier 
a.h.w. op elkaar gestapeld. Geen 
enkele van al deze problemen 
wordt echter werkelijk uitgediept, 
ze worden enkel op een karikatu
rale en schematiserende manier 
aangeraakt, met hier en daar even 

PRACHTKONCERTEN : 

NEIL YOUNG, 
FATS DOMINO 
EN DIANA ROSS 

Dit maandeinde worden we over
stelpt met voorstellingen van al
lerbeste kwaliteit. Vooreerst de 
Amerikaanse folk-rocker Nel! 
Young die donderdag optreedt in 
Vorst-nationaal (25 maart). 
Kanadees van geboorte startte 
Birdt, om even later als songwri
ter en zanger samen met Steve 
Stills de koncertgroep Buffalo 

Sprinfield op te richten, in die 
tijd voor Kanada een even grote 
revelatie als de Beatles. Samen 
met Steve plus Dave Crosby uit 
Byrds en ex-Hollie Graham Nabh 
waren ze eveneens dé gebeurte
nis van Woodstock in '68. Na het 
mooie « Déja vu » en de verza-
melplaat « 4-way street » ging 
elk zijn eigen weg en maakte Neil 
Young furore in 71 met zijn der
de en vierde albums « After the 
goldrush » en « Harvest », waar
na zijn twee volgende aan de ver
wachtingen niet meer voldeden 
en Young zelf als een drinkend 
wrak rondliep. In de loop van vo
rig jaar herpakte hij zich en 
bracht hij weer een fijn album 
op de markt. « Tonight the night » 
werd overal meteen een top-20 

Neil Young 

— onverwacht — een autentiek 
lijkende noot. 
Wat de hoofdtematiek zelf be
treft, nl. de ziekte en de strijd 
die Frangoise Gailland er tegen 
aangaat, deze wordt van meetaf 
op een volkomen valse en on
waarachtige manier benaderd. Er 
wordt gespekuleerd op de gevoe
lige snaar bij de kijker. Het ver
haal op zich bezat blijkbaar nog 
niet genoeg tragische elementen, 
de melodramatische aspekten 
moesten blijkbaar nog eens extra 
worden aangedikt (o.a. door een 
erg melige en vaak de dialogen 
sentimenteel onderstrepende mu
ziekband). Een Annie Girardot, 
enerzijds erg passend in de huid 
van die kranige, temperament
volle vrouw, wil anderzijds te 
veel bewijzen en trekt daarom 
maar haar hele register van op 
effekt berekende tics en mimiek 
open. Er wordt bovendien ook ge
spekuleerd op de angst van de 
hedendaagse mens voor een ziek
te als kanker i.p.v. die angst wat 
te dedramatiseren. 
Het ergste vind ik nog de valse 
hoop die deze fi lm t.o.v. kanker 
kan opwekken. De wil om te ge
nezen, de psychologische faktor 
speelt bij elke ziekte en dus ook 
bij kanker een rol. Maar die rol 
wordt hier sterk overtrokken, ter
wijl er veel te weinig objektieve 
informatie wordt gegeven over 
bvb het stadium waarin de ziekte 
zich bevond. 

Al deze bedenkingen van mijnent
wege beletten intussen natuur
lijk niet dat « Dr Frangoise Gail
land » het kommercieel wel doet. 
Annie Girardot is een vaststaande 
trekpleister en een bepaald pu
bliek houdt er nu eenmaal van 
in de kinema op een valse manier 
tot tranens toe te worden bewo
gen. Van een kineast als Bertu
celli had ik echter wel beter ver
wacht. 

Hilde Dekeyser 

bestseller. Met zijn groep « The 
Crazy Horse », die eveneens met 
hem optreedt in Vorst, nam hij 
zijn laatste en geapprecieerd al
bum « Zuma » op, waaruit hij wel
licht een groot deel van zijn re
pertoire zal putten. 
Fats Domino, de swingende pi
anist vol boogie-woogie van het 
eerste uur is terug in ons land 
voor de vierde keer in zijn twin
tigjarige loopbaan, en wel op zon
dag 28 maart in het Paleis voor 
Schone Kunsten te Brussel en 
dinsdagavond in het Forum te 
Luik. Een optreden van hem is 
telkens weer een denderende ge
beurtenis vol ritme en zwier, 
rythm and blues, bebop en gouden 
rock-ouwertjes. 

Op woensdagavond is de grote 
soul-zangeres Diana Ross, eerder 
met de Supremes, waarvan Birdie, 
een der meisjes vorige week 
schielijk overleed, opnieuw in ons 
land. De première is in de Ant
werpse Elisabethzaal, en volgen
de week vrijdag 2 april in het 
Bruselse Paleis voor Schone Kun
sten. Eveneens volgende week 
op 3 april het Eurovisiefeest dat 
met de overwinning van de reeds 
gesplitste Teach-in plaats heeft 
in Den Haag. De jonge Brusselaar 
Rapsat vertegenwoordigt ons land 
en koncentreert in zelfde dagen 
voor BRT-Labyrint en in Zwitser
land. Het liedje « Judy and Cie » 
is van het chansontype op tekst 
van Erik van Hulse. Wie weet ? 

I TF^NTOONSTKLIJlNCr 
elke week een 

DEZE WEEK ZIJN WE IN PARIJS GEWEEST 
En echt waar, Parijs is nog altijd een glorieuze stad en niet ver 
(pakweg 3 uurtjes trein of auto). En als u er dan tooh bent, loop 'ns 
aan bij het Grand Palais. Er is altijd wel 'n fijne expositie aan de 
hand. Het dekor is trouwens boeiend, tussen het Louvre en de 
Champs Elysées. Rond 1793 vielen er alle hoofden van de toener-
tijdse jet-set. En toen baron Haussmann na de Commune zijn stad 
« embelliseerde », moest de 8,5 ha grote place wijds blijven, de 
infanterie heeft nu eenmaal ruimte nodig om tegen het gepeupel 
uit te rukken. Zo bleef ook 1968 binnen de muren van het Quartier. 
Nu zit er in het Grand Palais een erg mooie expositie. 

VAN FIGURATIEF NAAR ABSTRAKT 
Tal-Coat is er 70 nu (vandaar de « hommage » tentoonstelling, het 
Palais krijg je natuurlijk niet zomaar). Hij is de zoon van een Bre
toense visser en heet Pierre Jacob, maar veranderde in 1926 zijn 
naam tot het Keltische Tal-Coat (houtekop). Meteen illustreerde hij 
zijn evolutie : disciplinair rechtlijnig, zonder enig modieus enga
gement. Zijn artistieke opleiding beperkt zich tot eindeloze wande
lingen die hij met zijn vader in het Bretoense landschap en langs-
heen de dolmen onderneemt. Hij is eerst smidsjongen, daarna steen-
kapper, maar wordt in 1926 (door Bénézit nog wel) om zijn ongemeen 
virtuoos tekentalent aanbevolen bij de galerij Fabre. Van dan af is 
Tal-Coat artiest. Volop neemt hij deel aan het expressionisme. Het 
IS trouwens opvallend hoezeer bepaalde schilderijen helemaal in de 
stijl van onze Latemse School liggen (hoewel hij die waarschijnlijk 
niet kende). In 1936-37 maakt hij een aangrijpende reeks «Massacres», 
geïnspireerd op de gruwelen van de Spaanse burgeroorlog. Nadien 
begint hij langzamerhand te abstraheren (analyse en syntese) en is 
in 1964 kompleet abstrakt. Van nogal barok geladen matière-werk 
evolueert hij verder tot een pure, zuiver pikturale Zen-schriftuur die 
elke anekdotiek van zich afwerpt. Deze Tal-Coat tentoonstelling is 
belangrijk omwille van de kwaliteit van het getoonde, maar evenzeer 
omdat zij een totaal overzicht biedt van een wel heel merkwaardige 
evolutie : van figuratief tot abstrakt, van lichamelijkheid naar ver
geestelijking. 

DE KRACHT VAN DE DEKADENTIE 
In de Galerie Octave Negru (rue de Seine, 23) hangen tot 4 april 
nog 28 tekeningen en akwarellen van de Weense meester Egon 
Schiele, « peintre maudit » in de meest letterlijke zin van het woord. 
Hij sterft op 28-jarige leeftijd, een half jaar na de dood van zijn leer
meester Gustav Klimt, 3 dagen na zijn zwangere vrouw en aan de
zelfde ziekte (Spaanse griep). Als hij 22 is, exposeert hij voor het 
eerst, wat hem meteen (voor pornografie zgn.) in de gevangenis 
doet belanden. Naast Parijs was het Wenen van net na de eeuw
wisseling hét mondaine wereldcentrum, wellustig badend in een ro
mantisch pessimistische sfeer van verfijnde « fin de siècle .» de-
kandentie. Mahler komponeert er zijn simfonieën en Klimt is er de 
gevierde schilder (die o.a. naar Brussel genodigd wordt voor een 
muurschildering in het befaamde Maison Solvay van Horta). Hoewel 
Schiele zich nooit geheel van de invloed van Klimt heeft kunnen 
bevrijden wijst hij toch al vroeg de overdadige Jugendstil ornamen
tiek van zijn leermeester van de hand. Resoluut weigert hij elk 
dekorum en opteert voor de zuivere lijn van zijn (overigens virtuoze) 
tekenkunst die hij hooguit met enkele kleuren aksentueert. Zijn 
tema's zijn deze van zijn tijd en z'n wereld : geraffineerde salon-
erotiek, zorgvuldig gepolijste eenzaamheid, weemoedige estetiek. 
Maar hoe destruktief gericht deze onderwerpen ook zijn, Schiele 
bemeestert ze met een spontaan vitalisme en de trefzekere kracht 
van een uitzonderlijk beeldend talent. Wat Georg TrakI in opvallend 
gelijkaardige omstandigheden en tijden voor de Oostenrijkse letteren 
betekende, is Schiele voor de plastische kunst. Beiden te vroeg ge
storven, te laat erkend, maar onvergankelijk. 

^ 

"Ti^'^- 'mum 11' 
Egon Schiele, Geknield meisje dat zich uitkleedt, 30x40 cm, watei^ 
verf en vetkrijt, 1910. 
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VIRU6 TIJD 

> I 

MASSA-SPORT 

Het orgaan van de Belgische atle-
tiekbond spoort de klubs aan wat 
meer te doen voor de rekreatieve 
sportbeoefening, voor de mensen 
die gewoon wat aan sport willen 
doen, zonder daarbij aan kompeti
tie te denken. Een oproep dus die 
men tenvolle kan omschrijven. 
Minder eensgezind zal men staan, 
denken wij, tegenover de bezorgd
heid die aan de bazis ligt van de
ze oproep. 

Het is namelijk de vaststelling 
dat overal « politieke kernen » 
de « zogezegde » rekreatiespoi t 
gaan bevorderen, en de vrees dat 
deze wel eens de officiële klub 
en federaties zouden kunnen over
spoelen. 

Wij weten niet of men daarbij 
dacht aan de vele klubs die ge
sticht werden en worden door 
VU-mensen, maar wij denken er 
uiteraard wel aan. 
De vrees dat zij in de plaats zou
den willen treden van de federa
ties, lijkt ons volkomen onge
grond. Die klubs willen toch pre
cies een andere sport dan de 
klassieke kompetitiesport met al 
haar uitwassen ? Waarom zouden 
zij dan, met een loodzware orga
nisatie, in dezelfde fouten willen 
vervallen ? Die klubs kontesteren 
de kompetitiesport niet, zij willen 
alleen totaal onafhankelijk op een 
andere manier aan sport doen. 
In hoeverre men die klubs « poli
tiek » zou kunnen noemen, is ook 
voor diskussie vatbaar. 
Het is toch niet omdat men daar 
wat gaat turnen of springen dat 
men dezelfde partij-lidkaart op zak 
moet hebben als de stichter van 
de klub ? Of dat men bij iedere 
stamp tegen (of naast) de bal 
luidkeels moet schreeuwen « dat 
is er ene tegen het van Leo » 
of vroom prevelen « ter ere van 
Schiltz » ? Men komt verdorie in 
die klubs op een prettige manier 
aan sport doen, simpel weg om
dat men elders daartoe de kans 
niet krijgt. 

Tenslotte moest men het o.i. maar 
niet hebben over « zogezegde » 
massa-sportbeoefening. De sport 
die men in die klubs beoefent is 
volwaardig. Zij is zuiver rekreatief, 
prettig, gezond, wars van be
krompen kompetitie-geest, over 
hoofdgetilde prestatiedrang en 
potsieri ijk-eenzijdige vlees-kultus. 
De « officiëlen » zouden er trou
wens goed aan doen bij die «klub-
jes» eens te gaan kijken. Zij zou-

Slechte tijd voor trainers.. 

den er heel wat kunnen oppikken 
om hun eigen winkel wat beter te 
stofferen. 
Kortom, dat de federaties de mas
sa-sport willen bevorderen is pri
ma. Als zij het willen doen om 
alternatieve oplossingen te voor
komen, slaan ze van het begin af 
de bal mis. Zij moeten aanvaar
den dat er altijd mensen zullen 
zijn — en gelukkig — die wat an
ders willen dan wat de (en laten 
zij het eerlijk toegeven : de nogal 
vaak misgelopen) officiële fede
raties te bieden hebben. 

JULES 

Een man die wij bij atletiekkampi-
oenschappen en -meetings vaak 
bewonderd hebben, was Jules 
Limbourg. Hij kwam gewoonlijk 
een half uur — bij manier van 
spreken — na de anderen aan de 
aankomstlijn, maar hij had er ple
zier In, en het applaus dat hem 
gewoonlijk te beurt viel deed hem 
evenveel deugd als degene die 
gewonnen had. Jules Limbourg 
was gewoonlijk een Jaar of dertig 
ouder dan de overwinnaar ook. 
Heel zijn leven door heeft de man 
geoefend en getraind — altijd In 
dezelfde klub, en ook dat is een 
voorbeeld — alsof van hem ver
wacht werd dat hij nog eens een 
wereldrekord zou breken. Alti jd 
heeft hij zijn koers uitgelopen. 
Die voorbeeldige sportman is nu 
overleden, 58 jaar oud. Het leven 
is raar. Jules Limbourg heeft als 
geen ander over zijn gezondheid 
gewaakt, heeft er de sport mak
simaal voor gebruikt. Men vraagt 
zich wel eens af ; is de bijdrage 
van de sport wel zo groot als men 
beweert ? 

UNITAIR 
OF GEREGIONALISEERD ? 

Verleden week vergaderden af
zonderlijk de Vlaamse en Luikse 
handbalklubs. In beide vergade
ringen werd gepraat over regiona
lisatie. De Luikse klubs willen 
de federatie unitair behouden, 
evenals de kompetitie, maar zij 
pleiten wel voor de oprichting 
van een frankofone liga. De 
Vlaamse klubs zouden liever twee 
kompetities hebben, enerzijds een 
voor de Vlaamse klubs, anderzijds 
een voor de Waalse (en Brussel
se). De besten uit beide kompeti

ties zouden dan nadien onder el
kaar uitmaken wie kampioen van 
België wordt. Een sisteem in de 
aard van dat in de basketbalsport 
dus. al heeft het daar niets te 
maken met taalgroepen. Zo op het 
eerste gezicht lijkt het Vlaamse 
voorstel logischer dan het Luikse. 
Is het van Luikse zijde niet een 
beetje onlogisch van unitarisme 
te spreken, en anderzijds een wa
pen (de liga) tegen de eenheid te 
smeden ? 

ZOT 

In onze sportkrant lezen wij het 
ontroerend verhaal van een Lon-
dense jongeman die de ietwat ra
re maar nog betrekkelijk onschul
dige hobby bedrijft van supporter 
te spelen voor Anderlecht. Toen 
Anderlecht nu in Wales tegen 
Wrexham moest gaan spelen, was 
de man op post. En omdat de 
treinverbindingen zo slecht zijn, 
had hij maar een taxi genomen. 

Dat heeft hem, als wij onze krant 
mogen geloven, een slordige hon
derd pond gekost, en dat moet 
dan zo iets zijn van 10.000 van 
onze franken. Wij citeren nu ver
der onze gazet : « De oskar van 
verdienste komt vooral Chris Da-
vis toe, een jonge (22 jaar) sup
porter... enz. ». leder zijn mening 
natuurlijk, maar wij zouden in 
dit verband niet over oskars en 
verdiensten en zo praten. Volgens 
ons betreft het hier een duidelijke 
vlaag van waanzin. Iets dat niet 
moet aangeraden worden, maar 
gegispt. 

VERSLETEN ? 

De vraag of Merckx nog mee kan 
moet alweer een beetje uitgesteld 
worden. Tot dusver had hij er niet 
zóveel van terecht gebracht. Had 
hij ook alweer te worstelen gehad 
met zijn bijna klassiek geworden 
voorjaarskwaaltjes. Maar vrijdag 
in Milaan-San Remo, de eerste 
klassieker van het seizoen, was 
hij toch alweer voldoende bij de 
pinken om met brio de koers te 
winnen. Voor de zevende keer 
nog wel. Zondag dan in de Bra
bantse Pijl was Merckx ook al
weer mee vooraan, maar deze 
keer moest hij de duimen leggen 
voor Freddy Maertens. De dis-
kussies kunnen weer hoog oplaai
en aan de tapkasten : is « de 
Belg » nog zo oppermachtig als 
vroeger ? Is hij « op de weg te
rug » ? Wat er ook van zij, en 
hoe overwinningen in grote koer
sen ook behaald worden, het moet 
geen sinekuurtje zijn om zolang 
aan de top te blijven als Merckx. 

SALON 

Wij hebben het vakantiesalon te 
Brussel bezocht, en wij hebben 
daar om te beginnen aan aktieve 
sportbeoefening gedaan. Wij heb
ben er namelijk gedurende vier 
uren een koers met heel veel hin
dernissen (mensen, stands, ka-
fees, Gust met hot-dog, hostes-

sen enz.) gelopen, en wij zijn er 
buiten gekomen met precies 9 
kilogram 650 gram papier en fol
dertjes onder de arm. Wij hebben 
er veel mooie dingen gezien na
tuurlijk, en onvermijdelijk gedacht 
aan vakanties onder blauwe luch
ten en op gouden stranden. Maar 
de indruk die wij bij al die cara
vans, boten, tenten, reizen opde
den was dat wij toch enorm veel 
geld besteden aan al dat soort 
dingen, en dat wij daarmee in een 
straatje zonder einde zijn gesuk
keld. En onvermijdelijk luidt de 
vraag : is het dat allemaal wel 
waard ? 

VAN DAC... 

# MAANDAG : België kan her
ademen. Monne Goethals zal het 
vaderland blijven dienen, en de 
witte duivels blijven trainen. Mer
ci Momon, merci... % DINSDAG : 
in de sportgazet gelezen dat de 
Franse toeristen onze kust mijden 
omwille van de opschriften : 
« Geen Vlaams, geen centen ! ». 
Begrijpe wie kan... % WOENS
DAG : « Den Union » heeft enige 
« poef » gemaakt om ene andere 
« poef » goed te maken. In sport-
kringen verheugt men zich over 
deze . oplossing » % DONDER
DAG : de Algerijnse handbalspeel
sters komen niet naar België, hoe
wel dit beloofd was. Is dit nu eens 
geen geval van rassendiskrimina-
tie in andere zin ? ^ VRIJDAG : 
prezident Ford mag niet meer 
zwemmen, want anders wordt de 
kleur van zijn ogen ongeschikt 
voor TV-uitzendingen. Sport is dus 
niet voor alles goed I % ZATER
DAG : Gaston Roelants speelde 
mannequin om de kostuums van 
de Belgische olimpische deelne
mers te tonen. Waarom schilderde 
Gaston zijn baard ook niet wit bij 
dat witte pak ? # ZONDAG : voor 
wie er nog mocht aan getwijfeld 
hebben : onze hockeyploeg gaat 
naar Montreal. Op die luttele mil
joenen komt het ook niet meer 
aan I % 

...TOT DAC 
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HOE KENT MEN DE AFSTANDEN 
TUSSEN DE STERREN ? 

Er bestaan daarvoor verschillen
de metodes. De eerste en een
voudigste — maar slechts bruik
baar voor zeer nabije sterren — 
is de sedert de 18e eeuw geken
de triogonometrische metode. 
Wil men van de ster S (zie te
kening) de afstand bepalen, dan 
neemt men de ster waar op bv. 
1 januari (aarde staat in A) en 
op 1 juli (aarde staat in B). Bij 
A-stand van de aarde staat ster 
S tegenover de veel verder ver
wijderde ster X, bij B-stand van 
de aarde tegenover ster Y. Men 
kan de hoek s' eenvoudig me
ten, en kent dan meteen de hoek 
s, die even groot is. Dus ook de 
hoeken a en b. In de driehoek 
ASB kent men de hoeken en de 
zijde R (tweemaal de afstand 
aarde - zon of 300 miljoen km). 
Volgens de driehoeksmeting is 
tg s = R / D, waarin tg s en R 
gekend zijn, en D (de afstand 
aarde - ster S) te zoeken is. Dit 
is een eenvoudige berekening, 
maar zoals gezegd slechts bruik
baar voor de ca 700 meest na
bije sterren. Hoe groter de af
stand D, hoe kleiner — en prak
tisch onmeetbaar — immers de 
hoek s'. 
Daarvoor andere en betere me
toden, waarover volgende week 
meer. 

infoKOSMOS 
Kultureel Centrum 
1820 Strombeek-Bever 
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25 MAART 
BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Ante, de Laplander. 
18.30 Slalom. 
19.15 Allemaal beestjes : 

Ndumu. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Coronation Street. 
20.40 Panorama. 
21.30 Stemmingsprogramma. 
21.35 Standpunten. 
21.55 Première. 
22.40 Nieuws. 

NED 1 

10.45 Schooltelevisie. 
14 00 Schooltelevisie. 
15.00 Het kleine huis op de 

prairie. 
18.15 Teleac. 
18 45 Toeristische tips 
18.55 Nieuws. 
19.05 EO-Kinderkrant. 
19.30 De Waltons. 
20.20 IVIuziek-motief. 
21.05 Voorjaar op de Kanade-

se prairie. 
21 35 Nieuws. 
21.50 Nader bekeken. 
22.20 Ars musica. 
22.50 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18 55 Nieuws. 
19.05 Het (niet zo) intieme le

ven van de stadsduif. 
19 30 Dat ik dit nog mag mee

maken.. Seniorenshow. 
20 00 Nieuws. 
20 25 Achter het nieuws. 
20.40 Daar komen de schut

ters. 
21 10 Koning klant. 
21 35 Vara's internationale 

kwis. 
22.45 Achter het nieuws. 
23.20 Gedicht. 
23.21 Den Haag vandaag. 
23 36 Nieuws. 

RTB 

18.10 1, 2, 3 j'ai vu 
18.30 Le temps des valises. 
19.00 Ne le dites pas avec des 

roses. 
19 25 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 A vous de choisir. 
20 35 Willie Boy. VS-western 

(1969). 
22.05 De filmmolen. 
Aansluitend : Nieuws. 

26 MAART 
BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18 00'Bijtje maakt grapjes. 
18.15 Open school. 
18 45 Dag aan dag. 
19.10 Protestants - godsdien

stige uitzending. 
19.45 Nieuws. 
20 15 De Flintstones. 
20.40 Het veld van eer. VS-

film (1965). 
22.25 Inspraak. 
23.20 Nieuws. 

NED 1 

10.45 Schooltelevisie. 
18 45 Kortweg. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Van nature. 
19.55 Farce majeure. 
20.20 Kojak. 
21.10 Luister van het orgel. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Praten met de minister 

president. 
22.00 Nee, eerlijk niet ! 
22.25 « Nachtwacht » onder 't 

mes. 
23.10 Tot besluit. 
23.15 Oud-en-wijs-genoeg. 
23.40 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 Nationale hitparade. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Een mens wi l . . . 
22.00 Gebroeders Hammond. 
22.50 Televizier-magazine. 
23.35 Nieuws. 

RTB 

18.10 1, 2, 3... j 'ai vu. 
18.30 Sept sur sept. 
19.00 La communauté frangai-

se de Wallonië et de 
Bruxelles. 

19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 USA 200. 
21.15 Toutes ces femmes. 

Zweedse film van Ing-
mar Bergman (1964). 

22.40 Nieuws. 

27 MAART 
BRT 

14.00 
14.30 

15.40 

Doe mee. 
De maskotte van het re
giment. VS-avonturen-
film (1937). 
De tuin van Frankrijk. Do-
kumentaire over « l'lle 
de France ». 
Open school. 
Ti-Ta-Tovenaar. 
Disneyland. 
Eskapade. Vrijetijdsma-
gazine. 
Nieuws. 
Wies Andersen-show. 
Terloops. 
Kruis of munt. 

16.00 
18.00 
18.05 
18.50 

19.45 
20.15 
21.05 
21.50 
22.40 Nieuws. 

^iLms 
donderdag 25 maart • RTB 
TEIL THEM WILLIE BOY IS 
HERE (1969) 
Willie Boy, een jonge Rood-
huid, doodt uit zelfverdediging 
een rasgenoot die hem zijn 
dochter weigerde. De sheriff 
zit hem op de hielen. Naar 
stamgebruik volgt het meisje 
haar geliefde bij zijn vlucht. 
Meeslepende western, vol ak-
tie en spanning, in een zeer 
eenvoudige maar klassieke 
vorm verteld en knap vertolkt. 

vrijdag 26 maart - BRT 
SHENANMOAH (1965) 
Familiaal drama in zeer klas
sieke vorm van Andrew V. Mac 
Laglen, die hier het probleem 
aansnijdt van het lijdzaam ver
zet en de neutraliteit in een 
burgeroorlog. 

vrijdag 26 maart - RTB 
TOUTES CES FEMMES (1963) 
Satirische komedie waarin Ing-
mar Bergman een bepaald 
soort kritiek belachelijk maakt 
door haar arrogantie en onbe
voegdheid aan de kaak te stel
len. Bergman werkte hier niet 
alleen voor het eerst met kleu
ren, maar ook met tussentitels 
die herinneren aan de stom-
fi lm. 

maandag 29 maart - BRT 
LES GAULOISES BLEUES 
(1968) 
Psychologische fi lm. Terwijl 
Ivan wacht op de komst van 
zijn eerste baby, duiken in zijn 
herinnering beelden uit zijn 
eigen jeugd op. Het wordt hem 
duidelijk dat de eenzaamheid 
en de relatiemoeilijkheden die 
hij als kind ondervond zich in 
zijn volwassen leven steeds op
nieuw laten gelden. Originele 
vormgeving waarbij flashbacks 
en huidige werkelijkheid in el
kaar,vloeien. 

NED 1 

10.00 Teleac. 
15.30 Nieuws. 
15.32 Elsa de leeuwin. 
16.20 Tros-sport. 
17.05 Ren je rot. 
17.35 NL-Disko show. 
18.15 Teleac. 
18.45 TV-Info voor Marokkanen 
18.55 Nieuws. 
19.05 Wie van de drie ? 
19.30 Topaz. VS-film (1969). 
21.30 Nieuws. 
21.50 De nacht van het hart. 
23.00 Avro's sportpanorama. 
23.40 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter 
18.55 Nieuws. 
19.05 Peppi en Kokki. 
19.20 Q en O. 
19.50 't Zand. 
20.00 Nieuws. 
20.25 De miljonairsdochter. 

Britse komedie (1960). 
21.55 Brandpunt. 
22.35 Gunsmoke. 
23.25 Vastenoverweging. 
23.30 Nieuws. 
23 35 WK-IJshockey groep B. 

RTB 

12.35 Télé-régions. 
13 30 Sports pour tous. 
14 30 Landbouwmagazine. 
14 45 Interwallonie. 
16 30 Loisirs actifs. 
17 00 Follies. 
17.45 A vos marques. 
18 55 Les Pilis. 
19 00 Spectacles. 
19.30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20 15 Le jardin extraordinaire. 
20.45 L'Arbre de Noël. Frans-

Italiaanse film (1969). 
22 35 De mémoire d'homme. 

28 MAART 
BRT 

9.00 Doe mee. 
9.30 Open school. 

10.00 Eucharistieviering vanuit 
Oostende. 

11.00 leder zijn waarheid. 
12.00 Nieuwsmagazine. 
12.30 Dag aan dag. 
14.30 Open school. 
15.00 De vallei van de konin

gen. 
15.15 Labyrint. 
17.15 Sesamstraat. 
17.40 Koncert door het Vlaams 

Kamerorkest van Brussel 
18.45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.50 Modulaties. Korte Kana-

dese tekenfilm. 
18.55 Het huis waarvan wij 

dromen. 
19.45 Nieuws. 
20.00 Sportweekend. 
20.30 Liedjes voor Den Haag. 
21.15 Prikkelpraatjes. Kabaret-

programma. 
21.30 Twee weekjes wegwe

zen. Dokumentaire over 
de Engelse mijnwerkers. 

22.20 Nieuws. 

NED 1 

14.00 
16.02 
16.27 
16.55 
17.00 
17.30 
18.15 
18.55 
19.00 
19.05 
19.30 

20.20 
21.10 
21.50 
22.20 
22.40 

Nieuws. 
Sesamstraat. 
Openbaar kunstbezit. 
Voetbaluitslagen. 
Vesper. 
De wilde ganzen. 
Teleac. 
TV-info voor Turken. 
Nieuws. 
De Flintstones. 
Tweede internationaal 
cirkus-festival van Monte 
Carlo. 
Gunsmoke. 
Pleisterkade 17. 
Heel de mens. 
Humanistisch verbond. 
Nieuws. 

NED 2 

18.25 Woord voor woord. 
18.30 Paulus de boskabouter. 
18.35 Roques Rock. 
19 00 Panoramiek. 
19.15 Studio sport. 
20.30 Cordalete, het kleine 

hart. Dokumentaire. 

20.50 Nieuws. 
20.55 Romeo en Julia. Ballet 

door het Bolsjoiteater uit 
Moskou. 

23.30 Nieuws. 

RTB 

9.30 Schooltelevisie. 
10.10 ijndépendants, a votre 

service. 
10.30 Ulysse. 
11.00 Protestantse kerkdienst. 
12.00 Faire le point. 
13.00 Nieuws. 
13.05 Concertissimo. 
13.50 Arts-Hebdo. 
14.15 Interneige. 
15.15 Calimero. 
15.25 Visa pour le monde. 
17.05 Sportuitslagen. 
17.10 Clafoutis. 
17.50 Carrefour 17. 
18.40 Gulp. 
18 45 Sportweekend. 
19 30 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20 15 Suggestions. 
20 20 L'Odyssee. 
21.20 Europe 76 : Portugal. 
22.10 TV 7 Club. 
23.05 Nieuws. 

29 MAART 
BRT 

14 00 Schooltelevisie. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18 05 Klein, klein kleutertje. 
18.20 Hond op de vlucht. 
18.45 Open school. 
19.15 Sporttribune. 
19 45 Nieuws. 
20.15 Het rad der fortuin. 
21.00 Edward Vil. 
21 50 Nieuws. 
22.10 Les Gauloises bleues. 

Frans psichologisch dra
ma (1968). 

NED 1 

18.15 Teleac. 
18.45 Surriname deze week. 
18.55 Nieuws. 
19.05 The Flintstones. 
19.30 Mijl op zeven. 
20.20 'n Rondje teater. Spel-

programma. 
21.15 Uit de agenda van een 

bisschop. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Een stuk van je leven. 
22 15 In de keuken van Berend 
22.45 Simbiose. 
22.50 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter. 
18.55 Nieuws. 
19.05 The lone ranger. 
19.30 In Londen staat een huis. 
20.00 Nieuws. 
20.25 TROS-GALA van de Ne

derlandse plaat. 
21.40 Aktua TV. 
22.40 Nieuws. 

RTB 

18.10 1, 2, 3 .. j'ai vu. 
18 30 TV-Femmes. 
19.00 Katoliek - godsdienstige 

uitzending. 
19.30 Lundi-sports. 
19 45 Nieuws. 
20.15 Le temps des innocents. 

TV-spel. 
21.35 Portrait de chef d'orches-

tre Thomas Schippers. 
22.20 Nieuws. 

30 MAART 
BRT 

14.00 Schooltelevisie. 
18.00 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.05 Wickie, de Viking. 
18.30 Open school. 
19.00 Turkije. Dokumentaire. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Hitjournaal. 
21.00 Kijk mensen : portret 

van een huurling. 
21.50 Triller : de advertentie. 
22.50 Nieuws. 

NED 1 

11.10 Schooltelevisie. 
14.00 Schooltelevisie. 
18.15 Teleac. 
18.45 TV-lnfo voor Spanjaarden 
18.55 Nieuws. 
19.05 Mash. 
19.30 Geheimen der zee, Kor-

sika. 
20.20 Zing je moers taal. 
21.35 Nieuws. 
21.50 McCoy. 
23 00 Ontdek je plekje. 
23.05 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter 
18.55 Nieuws. 
19.05 De schatten van de Rode 

Zee. Dokumentaire. 
19.30 Tweekamp. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Sam. 
21 15 Mini-voetbal. 
22.05 Hier en nu. 
22.45 Tot besluit. 
22 50 Den Haag vandaag. 
23.05 Nieuws. 

RTB 

18.10 1, 2, 3 j'ai vu. 
18.30 Seniorama. 
19.00 Ne le dites pas avec 
14.00 Schooltelevisie. 
19 30 Antenne-soir. 
19 45 Nieuws. 
20.15 Regan. 

des roses. 
21 10 A propos de Jules Des-

trée . 
Aansluitend : Nieuws. 

31 MAART 
BRT 

12.10 De Koning ontvangen op 
het stadhuis van Brussel. 

15.50 Koninklijk zilveren 
ambtsjubileum. 

16 30 Tip-Top 
17 45 Ti-Ta-Tovenaar. 
18.20 Atelier. 
18 50 Star Trek. 
19.45 Toespraak door de Ko

ning. 
19.55 Nieuws. 
20.15 Voetbal of Het meisje 

van de TV of De vijfde 
windstreek. 

Aansluitend : Nieuws. 

NED 1 

9.30 Schooltelevisie. 
15.00 Teleac. 
15.30 Yogi de beer is er weer. 
16.55 Sparen. 
17.05 De film van ome Willem. 
18 15 Teleac. 
18 45 Verkeersplicht. 
18.55 Nieuws. 
19 05 Van gewest tot gewest. 
19.50 Politieke partijen. 
20.00 Het elfde uur. TV-film. 
21.35 Nieuws. 
21.50 Den Haag vandaag. 
22.05 Panoramiek. 
22.35 Studio sport. 
23.00 Sprekershoek. 
23.15 Nieuws. 

NED 2 

18.45 Paulus de boskabouter. 
19.05 Help. 
19.30 Kenmerk. 
20.00 Nieuws. 
20.25 Socutera. 
20.30 Het spook van Cantervil-

le. TV-spel. 
21.30 Bij Ischa. 
22.15 Robert Long. Show. 
22.45 Gedicht. 
22.46 Nieuws. 
18.55 Nieuws. 

RTB 

12.10 Ontvangst van de Koning 
15.50 Ontvangst in Parlement. 
16.45 Feu vert. 
18.25 Tempo. 
18.55 Barbapapa. 
19.00 Ne ie dites pas avec des 

roses. 
19.25 Antenne-soir. 
19.45 Nieuws. 
20.15 Contacts. 
20.20 Voetbal. 
22.05 Ce gamin-la. 
22.55 Nieuws. 
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GROOT-GENT 
Schoonmaakster, 48 jaar, zoekt 
voltijdse betrekking. 
Zicii wenden : senator Oswald 
Van Ooteghem, Rode-Kruisstraat 
7, 9219 Gentbrugge (tel. 091/ 
30.72.87). N 23 

Kinderverzorgster zoekt werk in 
het Limburgse. Z.w. : kamerlid E 
Raskin, Ursulastr. 1, 3745 Eigen
bilzen, tel. 011/41.24.54 of prov. 
raadslid J. Gabriels, Siemenstr. 28. 
3690 Bree, tel. 46.22.90. N 25 

1. Jongeman met A2-diploma van 
het Provinciaal Instituut voor Tuin-
bouwonderwijs, legerdienst ver
vuld, zoekt passende betrekking. 

2. Sekretaresse A6-A1, 21 j . , gron
dige kennis van daktylo en steno
grafie in het Ni., Fr., Eng. en 
Duits, kijkt uit naar een geschik
te betrekking. 

3. Jonge dame, 18 j . , diploma van 
hoger middelbaar onderwijs (Wet. 
B), zoekt een gepaste job. 

4. 36-jarlge heer, tweetalig, zoekt 
tewerk gesteld te worden als bu
reelbediende of verkoper in een 
toonzaal. 

5. Naast mijn ervaring als verte
genwoordiger kan ik met kennis 
van zaken meepraten over alles 
wat de sektor brandstoffen aan
belangt. Sinds jaren gevestigd als 
zelfstandig handelaar, kijk ik nu 
uit naar een betrekking. Wie helpt 
mij ? 
Voor verdere inlichtingen : dr J. 
Valkeniers, Ninoofsestwg 11 te 
Schepdaal, tel. 02/569.16.04. N 30 

Soclo-kulturele vereniging, geves
tigd te Brussel, zoekt echtpaar of 
alleenstaande als koncierge voor 
onderhoud van de kantoren. Goe
de wedde -I- Inwoning, verwar
ming, gas, elektriciteit en water. 
Schrijven onder de letters AS 01 
aan beheer blad. , N 29 

Verloren : leren damesjas bij ge
legenheid van VU-bal te Eigenbil
zen op zaterdag 6 maart. Zich wen
den tot kamerlid E. Raskin, Ursu-
lastraat 1, Eigenbilzen, tel. 011/ 
41.24.54. N 36 

Zoeken werk : 

— Jonge man, Lat. Wetensch. -f 
komputerstudle ; 

— Juffrouw, A6-A2 ; 

— Jonge man, laborant. 

Inl. : P.J. Henderickx, Papegem 
9/2, Vlierzele. N 32 

Te koop wegens sterfgeval : mo
derne hoeve-woonhuis In zeer 
goede staat (vernieuwd), 30 meter 
brede voorgevel, waterleiding, 
badkamer. Naast de bestaande 
woning eventueel plaats voor 
nieuwbouw. Ligging : Molenkou-
terstraat 4, Schoonaarde. 
Zich wenden : Herman Van Den 
Abbeele, Losweg 11, tel. 052/ 
42.35.49. N 33 

Gevraagd : 500 personen, die be
reid zijn elk 100 of 200 fr. te ge
ven voor aankoop en bezorging 
van een 10-tal rolstoelen voor en 
aan diverse kinderen (in ontwik
kelingsgebieden) die verlamd zijn 
aan onderste ledematen, en die 
zich bij gebrek aan rolstoel zowel 
binnen als buiten op hun handen 
moeten trachten voort te slepen, 
en die dank zij zo'n rolstoel ook 
het groot geluk zouden mogen 
smaken om ook naar school te 
gaan. 

Alle giften, klein of groot, sturen 
met vermelding : « Voor rolstoe-
lenaktie » naar : Salvatoriaanse 
Hulp-aktie, Salvatorstraat 149, 
B - 3590 Hamont, postchekrek. 
nr 000-0909827-64. N 39 

Bloemist, 30 jaar oud, meer dan 
10 jaar ervaring, zoekt aangepast 
werk in Noord-Llmburg. Zich wen
den volksvert. E. Raskin, Ursula
str. 1 te 3745 Eigenbilzen, tel. 
011/41.24.54 of provincieraadslid 
J. Gabriels, Slemenstraat 28 te 
3690 Bree, tel. 011/46.22.90. N 37 

Zeer ernstig : welke VI. nat. ge-
pens, wwe of ongh. onder.s. wil 
in kontakt treden voor kennlsm. 
met gep. ond. 67 j . Schr. letters 
SOS blad. N 38 

— Jonge dr In de scheikunde 
zoekt passende betrekking. 
— Ervaren boekhouder, 53 jaar 
zoekt passend werk. 
Schrijven of telefoneren : W. Jo-
rissen, Louisastraat 31, 2800 Me-
chelen, tel. 015/41.35.96. N 35 

DE V.S.A. 200 JAAR ! 
STUDENTEN EN JONGELUI (15 tot 23 jaar) 

1 maand leven met een Amerikaans gezin 

a) OOSTKUST - omgeving Washington. 

Data 
7 juli tot 5 augustus. 
31 juli tot 29 augustus. Reissom : 27.000 fr. 

b) WESTKUST - omgeving San Francisco (Kalifornië) 

Data 
2 tot 30 juli. 
28 juli tot 25 augustus. Reissom : 31.900 fr. 

mnmiXMü 
KWEKERIJEN J.V.H. 

Dendermondse steenweg 120 
9208 Schellebelle - T. 091/69.31.70 

Geselekteerde planten voor 
partikullere verkoop. 

— OPEN 's ZATERDAGS — 
Kleurenkataloog op aanvraag 

lustrerie 
marcdevriese 
baron ruzettelaan 
assebroek- brugge 
tel. 050/35404 

KUNSTGEBITTEN 
HERSTELLINGEN 

Tandheelkundig Laboratorium 
VAN DER KLEUN 

Chazallaan 83 
1030 Brussel (Schaarbeek) 

(02)734.06.43 
Na 18 u. 425.46.42 

P.V.B.A. Rom DE CRAEN 
Verwarming 

Stoom- en Sanitaire installaties 
Molenstr. 78 - 2921 Nieuwenrode 

Tel. (015)71.12.40 

VERVOER - VERHUIZINGEN 
Laadruimte van 30 tot 50 m3 

VECOVEN Jozef 
Hanevsidlaan 47 
1850 Grimbergen 
Tel. (02)268.14.02 

DE OUDE KRING 
Café - VU-lokaa! 

Dorpsplein, Heusden-Limburg 

FEESTZALEN-SALONS 
DE LANDSKNECHT 

Aannemer van alle feesten. 
Ook verhuring van tafelgerief. 

Schuderstraat 33, 2000 Antwerpen 
(031/37.45.72) 

ADVERTEER 

IN «Wi l» 

Diëtiste, 21 j . , zoekt gepaste be
trekking in kliniek, klnderkribbe 
of andere gezondheidsinstelling. 
Voor verdere Inlichtingen : dr Jef 
Valkeniers, kamerlid, Ninoofse-
steenweg 11, Schepdaal, tel. 02/ 
569.16,04. N 40 

GROOT-GENT 
Licentiaat, Ekonomlsche Weten
schappen, zoekt dringend passen
de betrekking. Voor inlichtingen 
zich wenden tot senator Oswald 
Van Ooteghem, tel. 30.72.87. N 41 

ANTWERPEN 

OPTIEK 
WALTER ROLAND 

5 O KERKSTRAAT 
Tel. (031)35.98.26 

WEHELIJK ERKEND OPTICIEN 

M I L J O N A I R ! 
U ? Misschien 

c_« 
NATIONALE 
LOTERIJ 

H O G E L O T E N : 
1 X TWAALF MILJOEN 
5 X ÉÉN MILJOEN 
3 X EEN HALF MILJOEN 

T R E K K I N G ELKE W O E N S D A G 

Inbegrepen : 

Vliegtuigreis, volledig pension bij een Amerikaans 
gezin, uitstappen en reisleiding. 

— Reeds 54 entoeziaste Vlamingen schreven in — 

Voor aile inlichtingen en inschrijvingen : 

Vlaamse Toeristenbond 
St-Jakobsmarkt 45-47 
2000 Antwerpen 
Tel. 031/31.76.80 

of in uw VTB-kantoor te Aalst, Brugge, Brussel, 
Genk, Gent, Hasselt, Kortrijk, Leuven, Mechelen, 
Oostende, Roeselare, St-Niklaas, Turnhout, Vil
voorde 
en bij uw plaatselijke VTB-vertegenwoordiger. 

Vergunning nr 1185 - Kat. A. 

DE « XVIde EEUW » 
Vri jdagavond 19 maart werd onder 
ruime belangstell ing het restaurant 
de « X V I d e eeuw i geopend. Di t 
prachtig gerestaureerde burgershuis 
u i t deze eeuw biedt naast een res
taurant ool< gelegenheid to t het 
houden van tentoonstel l ingen en 
konferenties van groot to t k le in . 
Het toont hoe groot en r i j k Brussel 
eens is geweest toen het nog een 
echt Vlaamse stad was. De opening 
werd opgeluisterd door de leerl ingen 
van de gemeenteli jke akademie van 
Brussel die o.l.v. dhr Di rk Hiers 
enkele gedichten (waaronder het 
prachtige Egidius) voordroegen. 
De i X V I d e eeuw » word t uitgebaat 
door de Tunesische Vlamingenvriend 
van het restaurant « De Check-post » 
(zie onze aanbevolen hu izen) . 
Het restaurant is gelegen in de 
Lakenstraat 120 , 1000 Brussel en is 
een bezoek meer dan waard. U bent 
er van harte we lkom 1 

(publ i-mededel ing) 

Dames en heren, in uw belang 
wendt U voor uw 

SCHILDER- BEHANGWERKEN en 
VLOERBEKLEDINGEN 

tot mannen van 't vak 

ADOLF CLAES 
EN ZOON ANDRE 

Kerkweg 8, 1760 Roosdaal-Strijtetn 
Tel. (054)33.37.56 

Taveerne - Restaurant 
« CHECK POST » 

De baas (echte Tunesische 
Vlaamse vriend) aan het fornuis. 
Ijzerenkruisstraat 84, 1000 Brussel 

Tel. (02)218.29.88 
(weekeinde gesloten) 

ELECTRA-BREE p.v.b.a. 
Electro - Groothandel 

Boneputstraat 38 - 3 6 9 0 BREE 
0 1 1 / 4 6 . 1 1 . 8 8 - 46 .24 .77 

Staatsbaan 1 - 3460 H A L E N 
0 1 3 / 4 4 . 1 7 . 4 2 - 44 .17 .43 

M IELE - AEG - L INDE 

I M M O B I L I E N K A N T O O R N.V. BRABO 
Sneeuwbeslaan 19 - 2610 W I L R I J K 

Tel . 0 3 1 / 2 8 . 7 2 . 9 2 - 89 .27 .71 
Burelen open van 9 u. to t 7 u. 
Zaterdag van 10 u. to t 12 uur. 

BOEKHANDEL TIJL 
Leuvensestraat 58, 
1800 VILVOORDE 
TEL. 02/251.03.86 

Alle grote uitgaven 
en ook... alle kleine. 

BOUWBEDRIJF 
LUC ILEGEMS 

Vaartstraat, 9 - 2251 MASSENHOVEN 

p.v.b.a. 
LIERSE VLOERHANDEL 
Lisperstraat 49 - 2500 Lier 

Tel. (031)80.14.71 
B.T.W. 404 067 059 

10%vr.V.U.Ieden 
KOSTUUMS -VESTONS - BROEKEN-PARDESSUS 

OOK NAAR MAAT 

RICO-KLEDING V E R M E E S C H 
Steenhouwersvest, 52 Antwerpen Tel. 03.31.35.63. 
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DE WERKIN6 VAN HET VLAAMSE KRUIS IN HET RAMPGEBIED RUISBROEK 
Vanaf het begeven van de dijken 
van de Vliet stonden leden van 
het Vlaamse Kruis, in wa
ter en sliji< bijna wanhopig hulp 
te bieden in het onderspoelende 
Ruisbroek. Nauwelijks was het on
heil bekend of nog diezelfde 
avond en nacht was de afdeling 
van het Vlaamse Kruis Mortsel, 
onder leiding van de heer Gilbert 
Vervloesem, met haar ambulance-
wagen ter plaatse. Alle middelen 
werden aangewend om zo snel 
mogelijk mensen uit het nood-
gebied te evakueren. Een honderd
tal personen werden met vereen
de krachten op het droge ge
bracht en weggevoerd naar een 
voorlopig verblijf te Boom. 's An
derendaags was diezelfde afdeling 
daar met 3 ambulancewagens om 
in de meest uiteenlopende vormen 
van hulpverlening te voorzien. In
middels waren andere Vlaamse 
Kruis-afdelingen uit het Antwerp
se bedrijvig in het ondergelopen 
stadsgedeelte langs de haven. 
De derde dag van de ramp was 
voor het Vlaamse Kruis naar bui
ten toe een dag van roerloze 
stilte, van binnen echter een dag 
van groeiende verbazing en druk
ke telefoongesprekken onder de 
leden van het dagelijks bestuur. 
Het Vlaamse Kruis werd immers 
officieel niet tot hulpbieden opge
roepen. Bepaalde semi-officiële 
instanties dachten er blijkbaar 
aan de toegang tot het rampge
bied aan het Vlaamse Kruis te 
doen verbieden. 
Toen op dinsdag 6.1.1976 van ho
gerhand aan algemeen-verplichte 
evakuatie werd gepland, deed 
men officieus beroep op heel 
het Vlaamse Kruis. Nog dezelfde 
namiddag waren er een vijftigtal 
EHBO-ers ter plaatse, onderschei-
delijk van de afdelingen Lummen 
(1 ambulance), St-Kwintens-Lennik 
(1 ambulance), Gent (1 ambulan
ce), Mortsel (5 ambulances), Aalst 
(2 ambulances), St-Niklaas, om 
hulp te verlenen bij de evakuatie 
van mensen en goederen. 
De goeverneur van de provincie 
Antwerpen oordeelde wijselijk dat 
een evakuatie in de late namid
dag best niet werd afgedwongen 
van de getroffenen en schortte 
de maatregel op. 
Er had die avond een eerste ko-
ordinatie-vergadering plaats tus
sen de arrondissementskommis-
saris, de burgemeester van Ruis
broek, de vertegenwoordigers van 
de Rijkswacht, de legereenheid, 
de Civiele Bescherming, het Rode 
en het Vlaamse Kruis. De onver
wachte aanwezigheid van het 
Vlaamse Kruis in deze vergade
ring schijnt hier stimulerend te 
hebben gewerkt. 
Van die dag af was het Vlaamse 
Kruis, tot de bres gedicht was, 
dag en nacht aanwezig te Ruis
broek. Vooral de heer Vervloe
sem was er niet weg. Het is on
begonnen werk de initiatieven die 
hij naar voor bracht en hielp ver
wezenlijken hier op te sommen. 
Samen met de heer F. De Keé 
zorgde hij voor een vlotte verde
ling en aflossing der wachtbeur
ten onder de afdelingen. 
De ambulance-diensten van afde
ling Aalst, onder leiding van de 
heer Janseghers kregen heel wat 
oproepen om vanuit de over
stroomde gebieden mensen naar 
het hulpcentrum te Boom over te 
brengen. Zij slaagden er in een 
toekomstig moedertje veilig naar 

een kraaminrichting over te bren
gen. 

Reeds de eerste woensdag werd 
een hele lading klederen en 
schoenen afgezet in het hulpcen
trum te Boom. Eeveneens werden 
door bemiddeling van de heer 
Instael 150 nieuwe dekens uit 
de Leuvense ziekenhuizen ter 
plaatse uitgedeeld aan de geteis-
terden die met bootjes gingen 
redden wat er nog te redden viel 
in hun woningen. Wat de heer 
Instael de dagen daarna aan 
splinternieuwe kleding, dekens, 

HET HARTVERSTERKEND 

RELAAS VAN 

ONBAATZUCHTIGE 

VOLKSVERBONDENHEID 

huisraad, enz de Don Bosco-
school binnensleepte is niet te 
beschrijven. Onzeglijk veel hulp 
kreeg hij van zijn afdelingsafge
vaardigden de hh. R. Perdaens en 
J. De Ruyter en hun familieleden. 
Zij zorgden er voor dat er gere
geld gratis melkbedeling was te 
Ruisbroek. Verschillende bakkers 
leverden langs het Vlaamse Kruis 
om gratis belangrijke hoeveelhe
den brood. Langer dan een maand 
zullen, op aanvraag van de heer 
Instael, de h. en mevr. J. Adriaen-
sens, oud-wielrenner en bieruit-

Foto's van een inzamelaktie (zat. 
24 januari) die doorging onder de 
vlag van het Vlaamse Kruis met 
medewerking van VUJO, VWiJ en 
Grimmerin (Grimbergse Jeugdge- ;c 
meenschap). Het resultaat : een * 
paar vrachtwagens klederen, meu
belen, onbederfelijke eetwaar en 
24.300 Fr. De telling van het inge- ^ 
zamelde geld gebeurde onder .< 
toezicht van de politie op het 
kommissariaat en werd gebruikt 
voor de aankoop van keukenma
teriaal voor de getroffenen. * 

V ihm».-

(Foto's : Stefaan Rummen) 

zetter, Eikerlandstraat, Ruisbroek, 
hun hof, garage en kamion ter 
beschikking stellen voor de be
deling van splinternieuw keuken-
gerei, eetwaren, paketten voor 
gepensioneerden, en eens het 
water weg, voor de bedeling van 
kachels en meubelen. 
Vanaf zondag 11 januari werd de 
klederen- en schoenenbedeling 
van het Vlaamse Kruis overge
bracht naar het parochieheem. 
Hier was mevr. Vandenbergh-Van 
de Leest, haar 75 lentes ten spijt, 
bijna dagelijks aanwezig. IVIet haar 
opbeurendheid was zij een steun 
voor de getroffenen, waarvan ve
len aanvankelijk uit fierheid en uit 
een zeker zelfrespekt slechts 
schoorvoetend iets wilden aanne
men. Huismoeders, zoals mevr. 
De Kée, die bijna nooit ontbrak, 
mevr. Janseghers, mevr. Water
schoot, mevr. Hermans, mevr. 
Stinders hielpen hier onverpoosd. 
Toen het water was weggepompt 
werd de ellende pas goed zicht
baar. 

Daarom werd het op zaterdag 24 
en zondag 25 januari een alge
mene mobilisatie voor heel het 
Vlaamse Kruis. Zaterdag telden 
wij 158 vrijwilligers voor de gro
te schoonmaak. Zondag werden 
het er bij de driehonderd. Reeds 
van vrijdagavond was de heer 
Vervloesem aanwezig met zijn in-
terventiewagen. Zijn mannen richt
ten een tent op bij Adriaensens 
om de talrijke helpers 's middags 
te kunnen opvangen en hen een 
bord warme soep en koffie te be
zorgen. 

De heer Vervloesem, bijgestaan 
door de heer Bruyninckx regelde 
in afspraak met verscheidene an
dere hulpverlenende verenigingen 
de werkverdeling. 
Ambulancewagens uit Gent, IMort-
sel, Leuven, St-Joris-Winge e.a. 
wrongen zich door de drukke rij
en toeristen om hun mensen, ge
wapend met bezems, aftrekkers, 
dweilen, emmers en poetsgerief 
op de hun aangeduide posten 
af te zetten. 

(n de loop van diezelfde week 
startte het Vlaamse Kruis met 
haar meubelen en kachels-aktie. 
Andere hulpverlenende verenigin
gen gaven ons hun volle vertrou
wen. Er kwam meer geld beschik
baar. Er werden belangrijke aan
kopen gedaan van nieuwe keu
kentafels en stoelen, keukenkas
ten en dit aan uitzonderlijke voor
waarden die door onze verant
woordelijken werden afgedongen. 
Tot nog toe werd er voor een 
bedrag van 409.105 fr. recht
streeks aangekocht en bedeeld. 
Inmiddels is er opnieuw reeds 
voor ca 100.000 fr. binnen geko
men, een bedrag dat weerom inte
graal voor aankoop zal worden ge
bruikt. 

Door bemiddeling van Joris Ver-
straete werd in West-Vlaanderen 
door het Vlaamse Kruis een be
drag ingezameld van 213.697 fr. 
Niet alleen kwamen er 90 perso
nen uit het Kortrijkse helpen bij 
de grote schoonmaak, maar er 
kwamen nog een vijftal goedge
vulde kamions met kachels, bed
den, slaapkamers, salons, eet-
plaatsen, zetels, stoelen, kleding, 
500 kg groenten, 80 paar nieuwe 
schoenen, enz. 

De hulpaktie duurt voort. 

Eduard Van Soetterstede 



PARUSE LENTEMODE 
EN EERSTE EN PLECHTIGE KOMMUNIE 

BU SUCCES KLEDING MEYERS 
VANDAAG START BIJ SUCCES KLEDING MEYERS 

DE LENTE MET EEN KEUZE VAN RUIM 20.000 
GLOEDNIEUWE, ZONNIGE KLEDINGSTUKKEN 

VOOR DAMES, HEREN EN KINDEREN 

KWALITEIT KOPEN, SERVICE GENIETEN EN TOCH 
GELD SPAREN BETEKENT NU MEER DAN OOIT 
SUCCESKLEDING KIEZEN! 

ER IS ONDER MEER KEUS TUSSEN RUIM 

2.000 LENTE- EN ZOMERMANTELS VOOR DE JEUGD 
DE JONGE DAME EN DE DAME. 

ZELFS DE GROOTSTE MATEN ZIJN BESCHIKBAAR. 

EEN SPECIALE KOLLEKTIE VOOR MOEDERS 
VAN KOMMUNIKANTEN SAMENGEBRACHT UIT DE 

BESTE EUROPESE KOLLEKTIE GAAT U ZOWEL DE JONGE, 

MODIEUS SPORTIEVE ALS DE ZEER GEKLEDE 

KLASSIEKE MANTEL VINDEN! 

EN DAN BRENGT SUCCESKLEDING MEYERS 
U NOG DIE ONVERGELIJKBARE KEUS VESTEN - KLEEDJES -

ENSEMBLES - BROEKEN - ROKKEN • 

BLOUSEN EN BOETIEKREGENMANTELS 

VOOR DE KEUS EN BESLIST OOK 
VOOR DE PRIJS - DIE VELE HONDERDEN 
VERSCHILT - MOET U DE ENORME KOLLEKTIES 
ZIEN VAN SUCCES KLEDING MEYERS 

OP AMPER 15 KM VAN ANTWERPEN 
HEBT U RUIME PARKEERMOGELIJKHEDEN 

EN WORDT U BEDIEND DOOR 
ERVAREN EN BEKWAME BEROEPSMENSEN 

DIE U GRAAG GOED GEKLEED ZIEN ! 

EEN ONGEZIENE KEUS 
VAN RUIM 1.000 KOMMUNIEKOSTUUMS 

EN ALLES VOOR DE TWEEDE DAG DER MEISJES 
SUCCES KLEDING MEYERS VERTEGENWOORDIGT 

DE MEEST LUXUEUZE 
BELGISCHE, FRANSE EN DUITSE MERKEN 

EN DIT JAAR KRIJGEN DE KOMMUNIKANTJES 
EEN ECHTE PARKER ALS GESCHENK 

WAARDEBON 
PROFITEER V A N MEYERS FABRIEKS
PRIJZEN MET DEZE WAARDEBON! 

Deze bon geeft recht op 20 o/o KORTING op alle aan
kopen boven de 1 000 fr en 10% KORTING op alle 
aankopen beneden de 1 000 fr Mister M en Eskampri)-
zen uitgezonderd 

Naam 

Straat 

Gemeente 

Nr 

postnr 

SUCCES KLEDING MEYERS 
DE GROTE MODESPECIALiST IN VLAANDEREN 

A. DE LANGLESTRAAT 2-14 

OPEN ALLE DAGEN VAN 9 TOT 20 UUR 
• ZATERD VAN 9 TOT 18 UUR 
• ZON-, MAAN, EN FEESTDAGEN GESLOTEN 

WOENSDAG EN DONDERDAG 
IS HET SU SUCCES KLEDING MEYERS 

NOC GEZELLIGER EN RUSTIGER WINKELEN 


